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  کلیات) الف

هاي نوین اثرات متقابـل عظیمـی را بـر سـاختار      تحوالت عظیم اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور و فناوري

سـاز در شـهرهاي    سارات ناشی از بالیاي طبیعی و حوادث انسانابعاد وسیع خ. شهرهاي بزرگ گذاشته است

اي در زمینـه بهینـه کـردن مـدیریت بحـران و       هـاي کـاربردي گسـترده    جهان سبب شده است که پژوهش

هـاي موجـود    هاي دانش و مهارت بنابراین حفاظت از جان و مال مردم، گنجینه. سازي شهرها انجام شود ایمن

دي و صنعتی و تأسیسات و خدمات شهري در مقابل اثرات بالیاي طبیعی باید بخـش  در شهرها، ابزارهاي تولی

نیز با توجه به جمعیت، ساختار و عـدم رعایـت   هاي بزرگ شهر. هاي توسعه شهري باشد جداناپذیري از طرح

ـ پذیري بسیار باالیی در برابر بالیاي طبیعی دار مسائل مدیریت شهري، آسیب و بـا توجـه بـه ایـن مسـأله      . دن

، همواره لـزوم  کشوردر و سایر حوادث غیرمترقبه مسؤوالن و مردم از وقوع زلزله شدید   هاي همچنین نگرانی

 یانسـال  طـی . کشور مطرح بوده است هايشهر ر اصول علمی و استاندارد براياي مدون و مبتنی ب تهیه برنامه

تلفـی بـراي پیشـگیري و کـاهش     کشـور، اقـدامات مخ   ساختاري در روند مدیریت بحران تغییرات گذشته با

هـاي   ؤولیتاثرات و همچنین بازسازي و مقابله صورت پذیرفته است اما با توجه بـه تنـوع و پراکنـدگی مسـ    

  . ش داریمراه درازي در پی نتیجه اجرایی مطلوب ، تا حصولها در شهرها سازمان

بازدارنده توسعه در کشـورهاي   خسارات و پیامدهاي ناشی از حوادث و سوانح، به عنوان یکی از عوامل اصلی

درصـد   12استانهاي گیالن و زنجان حـدود   1369زلزله مهیب خردادماه سال . حادثه خیز به شمار می آیند

تولید ناخالص ملی کشور که معادل تولید ناخالص ملی چهار سال متعاقب این زلزله بود را در عرض کمتر از 

درصد تولید ناخـالص   50ن نیز بیان میگردد که این زلزله حدود یک دقیقه از بین برد و در مورد زلزله تهرا

براسـاس  . سال تولید ناخالص ملی ایران را از بین خواهـد بـرد   10ملی کشور را از بین خواهد برد که حدود 

، کشور ما در ده سـال گذشـته بیشـترین تعـداد     2005در سال  (UNDP)گزارش برنامه عمران ملل متحد 

ر اثر زلزله در جهان را دارا بوده است و در همین گزارش اشاره میگردد کـه جمهـوري   کشته شده سالیانه د

کشور حادثه خیز در دنیا محسوب شـده و ایـن درحـالی اسـت کـه ایـران واجـد         15اسالمی ایران یکی از 

  . ساختارهاي سازمانی بسیار قوي و موثري در سطوح ملی و استانی می باشد

  

   ایبالم اصلی یی با مفاهیآشنا) ب
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 حوادث و سوانح جمـع دو لغـت حادثـه و سـانحه هسـتند کـه در       : تعریف حوادث و سوانح در لغت

نوظهور ، تازه ، نورسیده ، پیش « فرهنگ لغت فارسی در عرض هم معنا شده اند و معانی اي همچون 

  دارند »آمد تازه ، واقعه ، آسیب و بال

  تعریف حوادث وسوانح(Disaster)یـک پدیـده   : حادثه یا سانحه «: هداشت جهانیاز نظر سازمان ب

محیطی ناگهانی با ابعاد وسیع بوده که در جریان آن منطقـه تحـت تـأثیر نیـاز بـه کمکهـاي خـارج        

 ».کند  اي پیدا می منطقه

      بحـران بـه حـوادث ناشـی از     « : تعریف بحران مطرح شده در طرح جـامع امـداد و نجـات کشـور

ی اطالق میشود که بر طرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراري و رخدادهاي طبیعی و عملکرد  انسان

 ».فوق العاده دارد

  تعریف بحران(Crisis)به وضعیتی که به یک مرحلـه انقـالب و   : بحران « : مطرح شده در لغت نامه

آشفتگی و تغییر حالت در بیمار یا اوضاع و احوال مملکت پدید آمده باشد و یـا یـک لحظـه تعیـین     

 » .شود  مقطع حیاتی و به نقطه برگشتی براي بهتر و یا بدتر شدن وضعیت نیز اطالق می, کننده 

  تعریف فاجعه( Catastrophe )  :  به حالتی اطالق می شود که بالیا در مقیاس بزرگ و در منـاطق

وسیعی روي داده و امکان پاسخگویی منطقه اي از نیروهاي کمک رسان سلب شده و امـداد رسـانی   

 .در این حالت هیئت دولت وضعیت فوق العاده اعالم می دارد . سطح ملی به انجام برسد باید در 

   تعریـف مــدیریت ســوانح(Disaster Management) : یــک اصــطالح کلــی کــه کلیــه جوانــب

هاي قبل ، حین و بعد از وقوع سوانح را دربر می گیـرد   ریزي و مقابله با سوانح، از جمله فعالیت برنامه

.  

 نح انسان ساختتعریف سوا (Man Made Disaster) :هاي اضـطراري گفتـه    به سوانح یا موقعیت

 .اقدامات عمومی یا غیرعمدي انسانهاست , شود که دلیل یا دالیل مستقیم و اصلی وقوع آنها  می

 پذیري  آسیب (Vulnerability)شرایط ایجاد شده توسط عوامـل یـا فراینـدهاي    « : عبارت است از

، اقتصادي و زیسـت محیطـی کـه آمـادگی جامعـه بـراي خطرپـذیري را افـزایش         فیزیکی، اجتماعی

 . »دهد می

  مخاطره(Hazard) یک رویداد، پدیـده یـا فعالیـت انسـانی بـاالقوه مخـرب کـه        «: عبارت است از

تواند موجب بوجود آمدن تلفات جانی، مجروحیت، خسارت مالی، تخریب محیط زیست یا از هـم   می

اي باشند که ممکن اسـت   خطرات میتوانند داراي شرایط نهفته. قتصادي گرددگسیختگی اجتماعی و ا

شناسـی، هواشناسـی     زمـین (هاي متفاوتی منجمله طبیعی  تهدیدي براي آینده به شمار رفته و از ریشه

 . باشد) تخریب محیط زیست و مخاطرات تکنولوژیکی(یا فرایندهاي انسانی ) آب، زیست شناسی

 تعریف آمادگی سوانح (Disaster Preparedness) :    سـازمانها  , هـا   اقـداماتی اسـت کـه دولـت ,

  .هاي سوانح پاسخ دهند   سازد که بطور سریع و مؤثر به وضعیت جوامع و افراد را قادر می
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  سوانح ) مقابله با(تعریف پاسخ(Disaster Response) : ارائه واقعی و به هنگام خدمات اضطراري

 .اشد پس از وقوع یک سانحه می ب

  تعریف امداد(Relief) :آب : نظیـر  (دیـدگان سـوانح    به مجموعه کمکهاي اضطراري که به آسیب ,

  .شود  گردد اطالق می ارائه می) سرپناه موقت و غیره, غذا 

  تعریف نجات(Rescue) :          به مجموعه اقـداماتی اطـالق مـی گـردد کـه موجـب دسـتیابی بـه فـرد

  .شود  انتقال او به محل امن میدیده در معرض خطر و رهاسازي و  آسیب

گسل چیست؟

  :توان نام بردسه نوع گسل مهم را می. نامندمی شکستگی به همراه جابجایی را گسل 

  )نوع فشارشی( گسل معکوس -1

  )نوع کششی( گسل نرمال -2

  )کننددر مجاورت یکدیگر حرکت میدرون زمین دو بلوك (چپ گرد و راست گرد  -امتداد لغز -3

براي مثال ذکـر  . باشد که متأسفانه خطرناکترین نوع گسل است ترین گسل در ایران گسل معکوس میشایع

  .کنیم که گسل مولد زلزله اخیر بم از نوع امتداد لغز بوده است می

  

زلزله چیست؟

ت هاي گسیختگی در مقیاس متفاوهاي سنگی است که در آن پدیدهپدیده زلزله، حالت خاصی از تغییر شکل توده

هاي فراوان در یـک منطقـه سـبب بـروز     باشد، یعنی وجود گسلزلزله دو طرفه می -رابطه بین گسل. دهدرخ می

ها زیادتر شـده و  این زلزله به نوبه خود سبب ایجاد گسل جدیدي گردیده و نتیجتاً تعداد شکستگی. شودزلزله می

  به این ترتیب قابلیت 

نحوه بروز زلزله به وسیله اعمال تنش به طرفین یک گسـل بـه    . )1987 آلگر( یابدزي منطقه افزایش میخیلرزه

هاي طرفین گسـل،  در مقابل افزایش تدریجی تنش، در اثر نیروي اصطکاك در بلوك: گرددصورت زیر توجیه می

تغییـر شـکل   . دهنـد هاي طرفین گسل در امتداد آن تغییر میپذیرد و در نتیجه آن بلوكقفل شدگی صورت می

-مـی  یابد و بدین ترتیب تنش در آن ذخیرهر تا هنگامی که از مقاومت االستیکی سنگ کمتر باشد، ادامه میمذبو

اي در تمـام  لغزند و انرژي ذخیره شده آن بصـورت امـواج لـرزه   هاي طرفین گسل بر هم میگردد، ناگهان بلوك

  .گردندخود باز می به شکل اولیه هاي تغییر شکل یافتهبنابراین بلوك. گرددجهات آزاد می

گـردد بـه کـانون یـا مرکـز درونـی زلزلـه موسـوم اسـت و          اي که انتشار امواج در عمق از آنجا آغاز مـی منطقه

زلزله موسـوم اسـت کـه طبعـاً      کانون سطحی یا بیرونیبه نزدیکترین نقطه روي سطح زمین نسبت به کانون نیز 

  .ایست واجد بیشترین شدت لرزش باشدبمی
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تخلیه انرژي در کانونهاي عمقی و  -1شماره شکل 

  سطحی

  حرکت الیه هاي زمین -2شکل شماره 

انرژي در یک نقطه بنام کانون اصلی متجمع 

اولین . میشود و در امتداد گسل آزاد می گردد

نقطه اي که بالفاصله در باالي کانون اصلی بر 

روي گسل قرار دارد را کانون سطحی گویند که 

 .ا به سطح زمین می رساند امواج زلزله ر

  وارد آمدن بردارهاي نیرو  –الف 

  تغییر شکل ناودانی زمین   - ب  

  گسستگی ناودانی شکل  -ج  

 جداشدن صفحات   -د  

آزاد شدن انرژي زلزله نحوه

  :گرددذیل آزاد می طور کلی انرژي زلزله به صوره ب

کمتر از زلزله اصلی   هایی با بزرگیري زلزلهگاهی اوقات پیش از بروز زلزله اصلی، یک س: لرزهپیش -1

-تر شدن به زمان وقوع لرزش اصلی، افـزایش مـی  با نزدیکآنها پیوندد که معموالً فراوانی  به وقوع می

 .یابد

 

ها به یکبـاره  واسطه آن اکثر انرژي ذخیره شده در سنگه همان زلزله اصلی بوده که ب  :لرزش اصلی -2

 .گردد آزاد می

  کـانون زلزلـه اصـلی منشـا      الباً پـس از لـرزش اصـلی، از حـوالی    تري که غهاي خفیفزهلر: لرزه پس -3

  هـا پـس لـرزه  . یابـد گیرند به پس لرزه موسومند که فراوانـی آنهـا بـا گذشـت زمـان کـاهش مـی       می
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در سـال  ي به طول انجامد مانند زلزله شـدید  هاي اصلی نیزها پس از وقوع زلزلهتوانند حتی تا سالمی

 .شدها همراهی میسال بعد با پس لرزه 4ه تا ک 1952

اي از تعداد زیادي زلزله که در یک منطقه محـدود، در  مجموعه: اياي یا رشتههاي خوشهزمین لرزه -4

ها فاقد یک لرزش اصلی واضح این گونه لرزش. پیونددمقطع زمانی در حد هفته تا چند ماه به وقوع می

ها این گونه لرزش. یابداز رسیدن به یک حد بیشینه، تدریجاً کاهش میبوده و فراوانی آنها معموالً پس 

 .اندغالباً در نواحی آتشفشانی مشاهده گردیده

افـزایش ناگهـانی و    ریشتر یا کمتر بـوده و غالبـاً   3هاي خفیفی هستند که بزرگی آنها لرزه: ریز لرزه -5

 .باشدمیالوقوع بودن زلزله اصلی منظم در فراوانی آنها نشانه قریب

  

 
  الیه هاي زمین و نحوه انتشار امواج لرزه اي  -3شکل شماره 

هاتوزیع جغرافیایی زلزله



دهنـد کـه   ها در امتداد سه منطقه یا کمربند اصلی رخ میاکثر زلزله هاي دنیازلزلههاي توزیع مراکز سطحی با توجه به نقشه

  :هاي فعال استفشانهاي آنها وجود آتشویژگی
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کـه همـان حلقـه آتـش اسـت کـه در یـک کمربنـد زلزلـه خیـز چهـل هـزار              :د حاشیه اقیانوس آرامکمربن - 1

کشـد و از آنجـا بـه آالسـکا،     کیلومتري فعالیت داشته و سواحل غربی آمریکاي شمالی و جنوبی را بـه آتـش مـی   

هـایی کـه در ایـن    زلزلـه . شـود مجمع جزایر آلوشن، چین و سپس به سوي فیلیپین، اندونزي و استرالیا سـرازیر مـی  

دهـد  سراسر دنیا را به خود اختصـاص مـی  هاي  کل انرژي آزاد شده بوسیله زلزله% 80پیوندد، بند به وقوع میکمر

اي بـه  اتفاق افتاد یعنی در اثر زلزله 1976بزرگترین فاجعه در سال  .اندها، جان میلیونها نفر را گرفتهو در طول قرن

پرتلفـات  . هزار قربـانی بـر جـا مانـد     260کیلومتري پکن ویران شد و  160ان در ریشتر، ایالت تانگش 8/7بزرگاي 

 143ریشتر در توکیو بود که موجب آتش سوزي مهیب و مـرگ   9/7اي به بزرگی ترین فاجعه پیش از آن، زلزله

 .گردید 1923هزار نفر در سال 

  

شـود  ها در کمربندي آزاد میسط زلزلهکل انرژي آزاد شده تو %15 : )آلپی(کمربند آلپ هیمالیا یا آلپاید  - 2

ایـن  . یابـد سوي هیمالیا روانه شده و پس از عبور از عرض ایران تا جزایر آزورس ادامـه مـی  ه که از خلیج بنگال ب

باشـد کـه باعـث تشـکیل     هند و عربسـتان و آفریقـا مـی    اتصفح اواقع عرصه برخورد صفحه اوراسیا بکمربند در 

یکـی از  . گـردد اي کم عمق فراوان در جنـوب اروپـا و شـمال آفریقـا و خاورمیانـه مـی      هها و بروز زلزلهکوهستان

هـا را از  ویـران کـرد کـه شـدت آن لوسـترهاي خانـه       1755بون پرتغال را در سـال  سها شهر لیبزرگترین این زلزله

گردید و حـدود   گینظیم دریایی سبب بروز تلفات سندر اثر این زلزله، امواج ع. روسیه تا آمریکا به لرزه درآورد

 .هزار نفر کشته شدند 70

  

هاي اقیانوسی و منـاطقی  هاي آزاد شده نیز به نواحی پشتهکل انرژي %5 :کمربند پشته میانی اقیانوس اطلس - 3

 .یابدشوند، اختصاص میهاي کم عمق میکه هر از چند گاهی به صورت پراکنده دچار زلزله

  

مقیاس مرکالی اصالح شده 

ر براي اندازه گیري شدت زلزله مقیاس مرکالی اصالح شده می باشد که درجات آن عبارتند ازبهترین معیا:  

  .باشد به جز در شرایط خیلی مطلوب قابل تشخیص نمی - 1

بعضـاً  . قابل احساس توسط اشخاص در حال استراحت به خصوص کسانی که در طبقـات بـاالي سـاختمان باشـند     - 2

 .آورد اجسام معلق را به نوسان درمی

شود، به خصوص در طبقات باالي سـاختمان ممکـن اسـت بـه عنـوان یـک زلزلـه         رون خانه یا اطاق احساس مید - 3

لرزشی مشابه حرکـت یـک تراکتـور    . اتومبیل هاي متوقف ممکن است کمی به لرزه درآیند. تشخیص داده نشود

 .شود ایجاد می

در هنگـام شـب   . گـردد  نـه، احسـاس مـی   در طول روز توسط افراد زیادي درخانـه و افـراد معـدودي در بیـرون خا     - 4

بیننـد و از دیوارهـا صـداي حرکـت      ظـروف و دربهـا آسـیب مـی     ها، پنجره. شود توسط برخی از مردم احساس می
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ماشـینهاي متوقـف بـه طـور     . گـردد  صدایی مانند حرکت یک کامیون درکنـار خانـه احسـاس مـی    . شود شنیده می

 .آیند محسوسی به لرزه در می

بـه  . شـوند  پنجره و ظروف دچار شکستگی مـی . شوند افراد خواب بیدار می. شود ان احساس میتقریباً توسط همگ - 5

 .شود دیرکها و بعضی از اشیاي بلند آسیب وارد می درختان،

برخـی از وسـایل سـنگین خانـه بـه      . کننـد  شوند و بسیاري از مردم از ترس از منـازل فـرار مـی    همه افراد متوجه می - 6

 .پیوندد اي محدودي از فروریختگی دیوارها و یا دودکش به وقوع میه نمونه. آیند حرکت درمی

کنـد ولـی سـاختمانهاي     هاي با طراحی مناسب وارد می خسارات اندکی به سازه. کنند ها فرار می همه مردم از خانه - 7

راننـدگان آنـرا    . شـود  موجـب فـروریختن دودکشـها مـی    . شـوند  با طراحی غیر مهندسی دچـار آسـیب شـدید مـی    

 .کنند می احساس

بیننـد و   ساختمانهاي معمولی نیز به طور قابـل تـوجهی آسـیب مـی    . شوند ابنیه خاص هم دچار خسارات اندکی می - 8

اشـیاء سـنگین   . بیننـد  ساختمانهاي غیرمهندسی به شدت آسـیب مـی  . دهد هاي موضعی در آنها رخ می فروریختگی

راننـدگان اتومبیلهـاي در حـال حرکـت     . شـود  مـی در سطح آب چاهها تغییراتی ایجاد . شوند ها، واژگون می خانه

 .شوند دچار هراس می

سـاختمانهاي قـابی بـا طراحـی مناسـب دچـار       . شوند هاي با طراحی خاص هم دچار آسیبهاي چشمگیري می سازه - 9

 .شکنند هاي زیرزمینی می لوله. شود در سطح زمین ترکهاي چشمگیري پدیدار می. شوند ناشاقولی می

در . شـود  ر ترك مـی سطح زمین به شدت دچا. روند ابی و مصالح بنایی از پی خود از بین میبیشتر ساختمانهاي ق - 10

ه هـا و شـیبهاي تنـد بـ     هاي قابل توجهی در نزدیکـی بسـتر رودخانـه    زمین لرزه. آید وجود میه ب خطوط آهن انحنا

 .دهد فوران آب رخ می. آید وجود می

کشـی زیرزمینـی بـه کلـی      هاي لولـه  شبکه. شوند پلها ویران می. مانند ساختمانهاي با مصالح بنایی بندرت برجا می - 11

فرورفتگیهاي ناگهانی و لغـزش در زمینهـاي نـرم و مرطـوب     . شوند خطوط آهن خم می. شود غیر قابل استفاده می

 .دهد رخ می

 .دشو ر سطح زمین موجهایی پدیدار مید. شوند می اببه هوا پرت اشیا. رود همه چیز از بین می - 12

  

  

   

 

  

  

1 

  

 

احساس نمی شـود مگـر توسـط افـراد خـاص در شـرائط       

 ویژه

  

  

  

7 

سازه هاي خوب بنا شده خسارت . همه از خانه ها به بیرون میگریزند 

بعضـی از دودکشـهاي   . نمی بینند امـا بقیـه خسـاراتی متفـاوتی دارنـد      

فراد داخـل خودروهـاي در حـال حرکـت آن را     سقفها می شکنند و ا

  . متوجه میشوند
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2  

  

تنهــا توســط افــرادي کــه در حــال اســتراحت در طبقــات  

باالي ساختمان هستند احساس می شود و اشـیاء آویختـه   

  .از سقف تکان نمی خورند 

  

  

  

8 

خسارات جزئی به ساختمانهاي مقاوم و خسارات عمده به سـاختمانها  

دیوارهاي از پیش ساخته شده . سازه هاي ضعیف عادي و فرو ریختن 

دودکشها و بسیاري از بناها فرو می ریزند و اثاثیه سنگین جابجا مـی  , 

 .شوند و خودروهاي در حال حرکت منحرف می گردند 

  

  

3  

کـامالً توسـط افـرادي کـه در داخـل سـاختمان هسـتند و        

بویژه در طبقات باال ي ساختمان بسر می برنـد  احسـاس   

. ود و طول مدت لـرزش کـامالً تجربـه مـی گـردد      می ش

تکانه هـاي آن ماننـد عبـور یـک کـامیون از کنـار منـزل        

  .مسکونی است 

  

  

9 

خسارات قابل توجه به ساختمانهاي مقاوم و انحراف کلـی سـاختمانها   

خسـارات  . از پایه هایش و شریانهاي حیاتی آسیب اساسی مـی بیننـد   

 .یار زیاد است وارده به ساختمانهاي غیر مقاوم بس

  

  

  

4  

در طــول روز همــه افــراد داخــل ســاختمان و تعــدادي از  

شــب . افــراد خــارج از ســاختمان آن را درك مــی کننــد

بعضی ها از خواب بیدار می شوند و ممکن است ظروف 

تکانه هاي آن شبیه  .درها و پنجره ها به حرکت درآیند, 

  .به برخورد یک کامیون با ساختمان می باشد 

  

  

  

10 

پایه هـا و پـی   . بعضی از ساختمانهاي چوبی مقاوم نیز آسیب می بینند 

هاي ساختمانها تخریـب مـی شـوند و ترکهـاي جـدي ایجـاد شـده و        

رانـش زمـین در دامنـه هـا و کنـار      . ریلهاي راه آهن بـه هـم میپیچنـد    

 .رودها روي داده و آبهاي روي زمین بشدت تکان می خورند 

  

  

5  

احساس شده و بیشتر مردم از  تقریباً توسط همه افراد

بعضی از ظروف و پنجره ها می . خواب بیدار می گردند 

اشیاء بلند . شکنند و گچهاي دیوار ترك بر می دارند

مانند درختان به حرکت در آمده و ساعتهاي پاندول دار 

  . می ایستند

  

  

11 

پلهـا تخریـب شـده و روي زمـین     . ساختمانهاي اندکی باقی می مانند 

ي بزرگی ایجادگردیده و شریانهاي حیاتی زیـر زمینـی کـامالً    شیارها

رانش زمین در زمینهاي نرم و بهم پیچیده ریلهـاي آهـن   . قطع میشوند

 . دیده میشود

  

  

  

6  

. همه افراد خارج از سـاختمان آن را احسـاس مـی کننـد     

ــرار    ــه خــارج از ســاختمانها ف مــردم بســیاري ترســیده و ب

ــه   بعضــی از اجســام ســنگین . میکننــد داخــل ســاختمان ب

حرکت درمی آیند و تعدادي از دودکشهاي سـقفها مـی   

  .خسارات جزئی است . افتد

  

  

  

12 

تمام سازه ها تخریب می شوند و یا به حـدي خسـارت مـی بیننـد کـه      

اشـیاء  . روي زمین آثار امواج لرزه اي وجود دارد. قابل استفاده نیستند

 .پیچد  به آسمان پرتاب می گردند و هم چیز به هم می

پیشگویی زلزله

اي عالئم و بعضی واکنشـهاي   بینی زلزله دارند که براساس نوعی آمارگیري از پاره براي پیشرا ها روش خاص خود  چینی

  .باشد حیوانات استوار است و گهگاه نتایج مثبت داشته است اما این روش یک شیوه علمی مصون از اشتباه نمی
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و نتـایج   مورد آزمایش قرلر گرفتـه اسـت   1983ت که از سال یونانی ابداع کرده اس» تسوسوار«روش دیگري را پروفسور 

یل و آزمایشـهاي بیشـتر و   شناسان نیست و نیاز به تکمیل وسا مثبتی به دست داده اما هنوز مورد قبول همه دانشمندان و زلزله

  .داردتر  دقیق

مداوم و طبیعی در سطح زمین جریـان دارد کـه ناشـی    نوعی امواج ضعیف الکتریکی به طور : اساس این روش چنین است

 .شـود  یـا جریـان زمـین نامیـده مـی     » کـوران تلوریـک  «از میدان مغناطیسی و یونوسفر کره زمین است و در اصطالح علمی 

دهـد و بـا بررسـی دقیـق ایـن       اي در حال تکوین است، در این جریان ثابت طبیعی تغییراتی رخ مـی  هنگامی که وقوع زلزله

بـراي پیـاده کـردن ایـن روش بایـد       .بینـی کـرد   روز قبل از وقوع آن پیش 6ساعت تا  6توان وقوع زلزله را بین  رات میتغیی

خیـز ترتیـب داد کـه در یونـان بـه صـورت محـدود عملـی شـده و طـی            اي از دستگاههاي مخصوص در مناطق زلزله شبکه

شاید بتـوان بـا گسـترش ایـن شـبکه و      . بینی کرده است پیش درستیه زلزله را ساعاتی قبل از وقوع ب 17سالهاي اخیر وقوع 

هاي ویرانگر شد اما با نهایت تأسف باید اعتراف کرد که هنـوز هـم زلزلـه     بینی همه زلزله تکمیل آن در آینده موفق به پیش

هاي مقـاوم و ضـد   کند و در حال حاضر تنها وسـیله دفـاع در برابـر آن سـاختمان     رسد و بیرحمانه کشتار می خبر از راه می بی

   .زلزله است

  

اطالعات عمومی ساختمان

نه مسـتقیماً در اثـر    -صدمه ببیند آندر اثر شکست خاك زیر ساختمان هرگاه زمین زیر ساختمان سست باشد ممکن است 

 .باشـد  هنگـام زلزلـه از عوامـل افـزایش صـدمه بـه سـاختمان مـی         هـا  چاه و قنات زیر پی ساختمان وجود .نیروي وارد بر آن

هـا بایـد    ها و پنجـره  بازشوهاي ساختمان از قبیل درب .باشد هاي فعال به هیچ وجه مجاز نمی ر روي گسلساختن ساختمان ب

اسـتفاده از  . زیـاد باشـد   و محـل تالقـی دیوارهـا   هـا   شـان از یکـدیگر و همچنـین از گوشـه     شوند که فاصـله  یحاطوري طر

  .شود توصیه می 2800نامه  فوالدهاي تقویتی افقی و قائم طبق آئین

اجـزاي مجـاور الزامـی    ایجـاد درز انقطـاع در سـاختمان بـا      .باشند اختمان نقاط ضعیف میهاي س هاي شدید گوشه در زلزله

اي بنـ  .شـوند و ممکـن اسـت بـه یکـدیگر ضـربه بزننـد        مختلف مرتعش می لزله به صورهنگام وقوع زاست زیرا ساختمانها 

  دستی درست نیست و در صورتی که بنا به دالیلی   ت و شل و نامتراکم و خاكاي سس هاي ماسه روي زمینبر ساختمان 

-نقشـه  .کوبی تا رسـیدن بـه بسـتر سـخت و سـنگی اسـتفاده شـود        اجرا گردد حتماً باید از شمعدر این مناطق ساختمان باید 

ایمنـی سـاختمان بایـد    برداري و بررسی وضعیت موجود به طور مشترك توسط مسؤولین پروژه عمرانی و کارشناسان فنی 

  .سپس درجه ایمنی ارزیابی شود. گیردانجام 
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 هنگـام .گیـرد ، مـورد ارزیـابی قـرار مـی    ایمنی، هم در رابطه با وضعیت عادي و هم در رابطه با وضعیت حوادث غیرمترقبـه 

عوامـل بنیـادي    ایـن امـر بـا تجزیـه و تحلیـل     .مت تأسیسات ساختمان اهمیت دارندمیزان استواري و مقاو حوادث غیرمترقبه

هـا،  در ارزیـابی  .گیـرد حوادث غیرمترقبه انجـام مـی   لکرد آن در وضعیت عادي ومؤثر در توانائی ساختمان براي تداوم عم

هـا، بـه هـر    در ارزیـابی  .شـوند گذارند، سبب افزایش ریسک مـی اي که بر هم اثر میهاي پیچیدهباید توجه کرد که سیستم

. شـود شود و میانگین امتیاز براي کل سیستم تأسیساتی محاسبه میتمان امتیازي داده مییک از اجزاي عمده تأسیسات ساخ

اجـزاي عمـده تأسیسـات معمـوالً شـامل       .دهـد این میانگین وضعیت خطرپذیري تأسیسات مورد نظر ساختمان را نشـان مـی  

بـراي هـر یـک از اجـزاي     . ندشومی) ل ساختماندر داخ(و بخش توزیع ) هاي خدمات شهرياز جمله سیستم(بخش تولید 

. شـوند پـذیري ارائـه مـی   و آسـیب عمده، وضعیت فنی ساختمان به طور کلی تشریح و به طور جداگانه فاکتورهـاي ایمنـی   

شـود، بـراي تأسیسـات هـر یـک از      همان روش تعیین امتیاز که براي تأسیسـات فنـی پشـتیبانی سـاختمان بـه کـار بـرده مـی        

بنـابراین، تجزیـه و تحلیـل ایمنـی یـک مجتمـع       . شـود ساختمانی نیز به کار گرفتـه مـی  هاي گوناگون یک مجتمع ساختمان

تجزیـه و تحلیـل ایمنـی و    . شـود ساختمانی هم شامل موارد فوق الذکر و هـم شـامل هـر یـک از سـاختمانهاي مجتمـع مـی       

. گیـرد ترقبه انجام مـی هاي تأسیساتی براي عملکرد در وضعیت عادي و بروز حوادث غیرمپذیري هر کدام از سیستمآسیب

ایمنی عملکرد تأسیسات براي هر یک از ساختمان ها در رابطه با سیستم تأسیسات خـود مجتمـع، محـل اسـتقرار سـاختمان      

هـاي داخـل   ارزیابی ساختمان ها تحت تأثیر فعالیت. شوددر سیستم و دسترسی به دستگاه هاي تأسیساتی ذخیره برآورد می

  .گیردساختمان نیز قرار می

  

  

  

  

  

  

  مراحل آسیب سازه ها -2جدول شماره 

  ضربات انسانی، اقتصادي  آسیب  مرحله

  ترك خوردگی

  بروز ترکهاي مرئی در اعضاء باربر

ترکهاي نامرئی که با آزمایشات قابل تشخیص 

.است

  .تلفات انسانی ندارد 

مرمت و تعمیرات جزئی بوده و هزینه زیادي در  

.برندارد

 .تلفات انسانی ندارد  هاي با بازشدگی زیادترک انهدام اعضاء باربر
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یا له ) بتنی و آجري( خوردشدگی  

بعضی از اعضاء) فوالدي( شدگی 

تجهیزات و   مرمت و تعمیرات نیازمند به هزینه، 

باشد اي می زمان نسبتاً قابل مالحظه

کج ( تغییر شکلهاي بزرگ

  )شدگی

 تغییر هندسه سازه 

 برورود آسیب زیاد به اعضاء غیر بار 

 آسیب به لوازم 

  برداري عدم امکان بهره 

 تلفات انسانی کم 

 خسارات اقتصادي زیاد به لوازم و اعضاء داخلی 

 گیر بر و زمان مرمت بسیار سخت، هزینه 

برداري خسارات غیر مستقیم ناشی از عدم بهره 

  انهدام سازه 

 انهدام تعداد زیادي از اعضاء باربر قائم 

 گرفروریختن اعضاء سازه روي یکدی 

سقوط مواد، مصالح و لوازم روي  

  تر قسمتهاي پایین

 تلفات انسانی زیاد 

 از بین رفتن کامل سازه 

عدم امکان مرمت و لزوم خرد کردن و برچیدن  

بر بوده  گیر و هزینه سازه بطور کامل که بسیار وقت

و نیاز به تجهیزات پیشرفته و نیروي انسانی زیادي 

 .دارد

ناشی از عدم خسارات اقتصادي غیر مستقیم  

 برداري بهره

دادن بستگان و  ضربات فردي و اجتماعی ناشی ازدست

  آوارگی و فقر

  چگونه خانه خود را در برابر آسیب زلزله  ارزیابی کنیم ؟ 

  :شش مورد زیر را در خصوص وضعیت خانه خود مشخص نمائید , قبل از ارزیابی   

  کیفیت ساخت -6نقشه ساختمان  -5نوع سقف طبقات  -4ن نوع اسکلت ساختما -3سختی زمین  -2شیب زمین  -1

را  (L)نمره یـا ضـریب سـطح خسـارات      3در جدول شماره , ) 1جدول شماره (سپس به این یافته ها برحسب شدت زلزله 

  .این نمره را براي هرکدام از ردیفها مشخص نمائید , بیابید 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   (L)
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  L  L 2  L5  L6  [(0/16  L 3 ) + (0/09  L4)]
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, كیف كمكھاي اولیھ , دفترچھ تلفن , كارتھا , شناسنامھ , بیمھ نامھ ھا, اوراق بھا دار, رادیو  
كپسول آتش نشاني و كمي آب و غذاي كنسرو شده ھمراه خود ,چراغ قوه , داروھاي مورد نیاز 

  .داشتھ باشید
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  :سیل 

درصـد از   70. قریباً در تمامی کشورهاي جهـان وجـود دارد  سیل شایعترین بالي طبیعی در کل دنیا محسوب می شود و ت  

کل سیلهاي دنیا در هند و بنگالدش روي مـی دهـد و در بیشـتر کشـورها بـیش از سـایر انـواع بالیـا موجـب مـرگ و میـر            

میـزان  , جریان سیل سبب حمل مقادیر زیادي نخاله و رسـوبات مـی گـردد و چنانچـه سـیالبی حـاوي نخالـه باشـد        . میشوند

افـرادي کـه در جریـان سـیل آبسـرد خفـه       . ب و خسارات ناشی از سیل سه برابر بیش از سیل حاوي آب خالص استتخری

بـه  . درصد مواقع بدون هیچ عارضه مغزي به حیـات بـاز میگردنـد    100میشوند در   CPRدقیقه  40شده اند و حتی پس از 

در آب آلوده سیل نیاز به تجهیزات تکمیلی احیـاء نظیـر   دلیل اینکه آب سیالب آلوده و غلیظ  است لذا در افراد غرق شده 

بـا  . بیشتر جراحات ناشی از سیل عبارتست از پارگی نسوج و سائیدگی هـا . وجود دارد) انتوباسیون ( وسایل لوله گذاري    

یل حتمـاً  جراحـات ناشـی از سـ   . تروما و سکته قلبی می باشند, این حال شایعترین علل مرگ و میر در سیل بترتیب خفگی 

پس از سیل در هند و فیلیپین موارد بسـیاري از مارگزیـدگی گـزارش شـده و بـرق      . نیاز به پانسمان و شستشوي دقیق دارند

چون ممکن است سیالب به مخازن سـوخت آسـیب برسـاند لـذا مقـادیري از سـوخت قابـل        . گرفتگی نیز امري شایع است

پـس از سـیل احتمـال    . ي و انتشار آن توسط سـیالب وجـود دارد  اشتعال در روي آب شناور خواهد شد و خطر آتش سوز

هپاتیت و سالمونال افزایش می یابـد امـا واکسیناسـیون همگـانی علیـه      , شیگال , شیوع بیماریهاي عفونی مانند اشرشیا کولی 

  .حصبه و کزاز تنها براي بیماران خاص شرائط دار باید تجویز گردد
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سـیل  , سـاخت سـد   , آبخیزداري و آبخوانـداري  ( ه هاي کنترل سیالب و آبهاي سطحی برنام -1: آمادگی هاي مورد نیاز 

اخطـار و  , هشـدار  , ایجاد سیستمهاي پـیش بینـی    -4مقررات سازه اي  -3مقررات شهر سازي و زمین شهري  -2...) بند و 

 -7از بـروز سـیل در نقطـه امـن      اسـتقرار دائمـی مـردم پـس     -6داشتن برنامه تخلیه مردم و امداد رسانی در سیل   -5پایش  

  ارتقاء آگاهی عمومی و برنامه هاي آموزشی همگانی  -8ذخیره اقالم امدادي و تجهیزات مورد نیاز براي پاسخگویی بهتر 

  

بروز آن ممکن است تدریجی یـا ناگهـانی    -2وقوع آن ممکن است با یا بدون اخطار و هشدار باشد   -1:  مشخصات سیل 

بیشـترین علـت آن عبارتسـت از فرسـایش خـاك و از بـین        -4لگوي فصلی براي بروز سیل وجود دارد یک نوع ا -3باشد 

  .وجود دارد  در جریان سیل نیاز به تخلیه محل مردم -4رفتن پوشش گیاهی 

دشـواري در    -2مشکالت عدیده در دستیابی و اعزام به محل حادثه دیـده   -1: مشکالت خاص در مدیریت منطقه آسیب 

تخلیـه مـردم قبـل از وقـوع سـیل       -4اختالل در ارائه خدمات بهداشتی و وجود مشکالت پزشکی  -3عملیات نجات  انجام

امداد رسانی در مقیاس وسـیع و حمایتهـاي طـوالنی مـدت تـا فصـل برداشـت         -6از دست رفتن وسایل و اقالم امدادي  -5

  بعدي 
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(Hurricane)

Elena 

 

 
 

(Tropical Cyclone)

 

(SAR)
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(Tsunami)
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  اصول مدیریت بحران و مدیریت ریسک

  .ارائه دهدهاي مدیریت بحران را به عالقمندان به این دانش  نظریه ن است که اصول، مفاهیم وهدف این نوشتار آ

 هنگـام  دیـدگان  ي اساسـی و اضـطراري آسـیب   بینـی و تـأمین نیازمنـدیها    پـیش  کارگیري امکانات و تجهیزات موجود وبه 

افـزون بـر ایـن، حفـظ     . به منظور ارائه خدمات نجـات و امدادرسـانی فـوري بـه آنهـا ضـروري اسـت       سوانح طبیعی رخداد 

هـا بـه حـدي     ولی شدت و ابعـاد برخـی از بحـران   زندگی عادي نیز باید انجام گیرد ،  سالمت و ایمنی و بازگرداندن آنها به

مـدیریت  . ابتکارات خود به مقابلـه بـا ایـن حـوادث غیرمترقبـه بپـردازد      است که بشر باید با استفاده از دانش، عقل، منطق و 

سازي کاهش خسارات ناشی از بحران و مقابله با بحـران   گیري گسترده از کلیه عوامل مؤثر در بهینه علمی بحران براي بهره

ان هاي مـدیریت بحـر   یستمبا س زده آمایش فضاهاي بحران .کند  یدر گذر زمان به طور دینامیکی عمل مو  پدید آمده است

وضعیت بحرانـی را بـا حـداقل خسـارت بـه سـوي وضـعیت         هاي صحیح و مؤثر ید با روشبامدیران بحران . گیرد انجام می

شـما شخصـیتی اندیشـمندتر،     ،هـاي مـدیریت بحـران    کار گرفتن اصول، مفـاهیم و نظریـه  به با در واقع . عادي هدایت کنند

  .شوید میرماجرا، حیات بخش و مردمی امداد و نجات هاي پویا، ویژه، پ ر براي فعالیتت نگرتر، کارآمدتر و آماده آینده

  

تعاریف 

 یسـازمان هـا و در هـر    یران در همـه رده هاي انسانی مدیریت خدمات عمومی است، زیرا همـه مـد   ترین حرفه یکی از عمده

 د که در آن افراد از راه همکاري بـه طـور  ده دارنریزي، طراحی و پایا نگه داشتن محیط زیست را برعه وظیفه بنیادي برنامه

به عبارت دیگـر مـدیران   . هاي مختلف را به اجرا در آورند هاي برگزیده مسؤولین رده ها و هدف گروهی، بتوانند مأموریت

هـاي   ه هـدف را برعهده دارند تا فرصتهایی را ایجاد کنند که افراد بتوانند بهترین یاریهاي خود را براي نیـل بـ   این مسؤوالن

همـاهنگی امـور حـوادث غیرمترقبـه      -تعاریف زیر توسـط دفتـر سـازمان ملـل متحـد      .ایجاد محیط سالم و ایمن ارائه دهند

(UNDRO) داراي چهار رکـن اصـلی متشـکل از  کـاهش خسـارات،      مدیریت بحران : اند المللی ارائه شده در سطح بین

جـامع مـدیریت بحـران مخـاطرات بـالقوه و منـابع موجـود را        سیسـتم  . بازسازي و عـادي سـازي اسـت   آمادگی، واکنش و 

  .نماید که منابع موجود را با مخاطرات موازنه کند ریزي می طوري برنامهو ارزیابی کرده 
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 هاي مدیریت بحران ویژگی

مشارکت داوطلبانه مردم را در امور آمـادگی، مقابلـه بـا بحـران و امدادرسـانی، کـاهش اثـرات بالیـاي طبیعـی و           .1

  .کند  سازي تشویق و ترغیب می ران و بازسازي و عاديبح

 .عمل دارد سوي گیري به جهت .2

 .شود دیدگان واقف می به نیاز آسیب .3

 .کند مدیریت مستقل و پرداختن به عملیات امدادرسانی جدید و ابتکاري را تشویق می .4

 .دهد به توسعه عملیات مقابله با بحران و آمادگی براي بحران اهمیت می .5

 .یابد وري دست می ه دلسوزانه به نیازهاي کارکنان خود به بهرهبا توج .6

 .بندد اي را که بیشتر بر پایه ارزشهاي رهبرانشان و مردم استوار است به کار می فلسفه .7

 .زند به کاري که درباره آن بهترین اطالعات و آگاهی را دارد دست می .8

 .سازمانی ساده و شمار اندکی کارمند ستادي دارد .9

 .دهد ، کارها را به گونه نامتمرکز انجام میب و اقتضابه تناس .10

 .شمارد آداب و سنن اجتماعی، فرهنگی و محلی را محترم می .11

 مراحل مدیریت بحران

  )اي اي و غیرسازه هاي سازه شامل پیشگیري( کاهش احتمال وقوع یا اثرات ناشی از بالیا   :پیشگیري و کاهش اثرات -1

مانور ، مدیریت جامع منابع، استاندارد سازي،پژوهش، آموزش ،ریزي برنامه                     :آمادگی -2

  وقوع بحران ه خدمات اضطراري بالفاصله پس ازیارا                                      :مقابله -3

    .)ول پیشگیريبا رعایت آخرین استانداردهاي اص( بازگرداندن جامعه به حالت عادي  :سازي و عادي زسازيبا -4

نگر مدیریت ریسک جامعه

با خود خطراتی را به همـراه دارد و مـردم را در معـرض یـک ریسـک انتخـابی       , گیرد فعالیتهایی که در هر جامعه انجام می

که عوامل اجتماعی، اقتصادي و سیاسی را در تجزیه و تحلیل ریسک مـورد   است ینديفرامدیریت ریسک . دهد قرار می

گیـري را  بـراي بـه     و سـپس رونـد تصـمیم    مقبول خسـارت ناشـی از حـوادث اسـت     تعیین کننده میزان, دهد یتوجه قرار م

است که میزان قابل قبول یک ریسـک را   ینديفرا نماید و به عبارتی   ا اختالل احتمالی تعیین میحداقل رساندن خسارت ی

  .گیرد که مطابق با منابع مالی موجود باشد میهایی را درنظر  حل ها و راه و اولویت کند جامعه شناسایی میدر 
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  : ارزیابی ریسک

نمایـد و یـا وقـوع     بر روي یک فرد، گروه و یا جامعه را تعریف مـی ) اثر* احتمال (روشی است که احتمال وقوع خسارت 

 ایـن ارزیـابی براسـاس   . کنـد  آمـد در معـرض یـک وضـعیت خـاص قـرار گـرفتن مشـخص مـی          یک حادثه را به عنوان پی

  .گردد گیرد و معموالً نتایج آن به شکل کمی بیان می پژوهشهاي علمی انجام می

  

  :رسانی ریسک اطالع

یندي دو جانبه است که درآن از یک طرف به مردم از مقدار ریسک موجود در جامعـه و پیآمـدهاي و نحـوه مقابلـه بـا      فرا 

در نهایـت ایـن اطالعـات در    . شـود  ت آنها رسیدگی مـی شود و از سوي دیگر به نیازها، مسایل و مشکال آن اطالع داده می

  .گیرد تجزیه و تحلیل و برآورد ریسک مورد استفاده قرار می

  

 مفاهیم 

مخـاطره   .هاي خدماتی یا محیط وارد کنـد تواند آسیب به مردم، اموال، سیستم هر پدیده یا شرایطی که بالقوه می:مخاطره

القوه خسارت بار طـی در یـک مـدت زمـان مشـخص در یـک منطقـه مشـخص         طبیعی به معناي احتمال وقوع یک پدیده ب

 :برخی از مخاطرات شایع عبارتند از .است

 ...فشان، گردباد و  زلزله، سیل، رانش زمین، سرمازدگی، طوفان، آتش:طبیعی -1

 ...گیري انسانی و  گیري حیوانی، همه گیري گیاهی، همه همه :شناختی زیست -2

 ...سوزي، نشت مواد شیمیایی، تصادفات و  ، آتشآلودگی :فناوري-3

  ...تروریسم، آشوب، تبعیض، جرم و  :اجتماعی -4

برخـی از پیامـدهاي نـامطلوب     .شـود  اثرات نامطلوبی که پس از وقوع یک مخاطره ممکن است در جامعـه ایجـاد   :پیامد

سـوزي   آتـش (، مخاطرات ثانویه )سمیروحی و ج(، بیماري )روحی و جسمی(مرگ، مصدومیت : اند ازمخاطرات عبارت

از دست دادن دارایی، از دسـت دادن درآمـد، اخـتالل امنیتـی، آسـیب بـه سـاختمانها،          ، آلودگی، جابجایی جمعیت،...)و 

  .اختالل در دریافت خدمات

دید ایـن پیامـد شـ    شود وقوع یک مخاطره داراي پیامـد باشـد و   باعث میمجموع ویژگیهاي هر جامعه که :پذیري آسیب

پذیري به معناي درجه از میان رفتن عوامل در معرض ریسک هنگام وقوع یک پدیده طبیعـی بـا شـدت معـین      آسیب .باشد

  .شود بیان می) کل خسارت وارده(تا یک ) بدون خسارت(است که با مقیاس صفر 
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وز یـک مخـاطره و   مجموع قابلیت یک سازمان یـا جامعـه بـراي واکـنش سـریع و مناسـب در برابـر بـر        آمادگی مقابله

وري، ظرفیت و توانایی عوامل زیر را در جهت مقابله با بحران در یک سـازمان یـا    این متغیر کارآمدي، بهره. پیامدهاي آن

  .ها و روشها گرایش، منابع، سیاستها، قوانین، برنامه  دانش، مهارت،: سنجد جامعه می

. گوینـد  را ریسک می) پذیري ژگیهاي آمادگی مقابله و آسیببا وی(عواقب بالقوة تعامل مخاطرة محتمل و جامعه :ریسک

هـاي اقتصـادي    هاي انسانی و خسارات مالی و اخـتالل در فعالیـت   ریسک به معناي تعداد قابل انتظار تلفات جانی، جراحت

در اثر یک پدیده مشخص طبیعی است و بنابراین از حاصل ضرب ریسک مشخص و عوامل در معرض ریسـک بـه دسـت    

: د و فرمول آن عبارت است ازمی آی

              

 

هـاي اقتصـادي، خـدمات     هـا، تأسیسـات عمرانـی و سـاختمانی، فعالیـت      به معناي جمعیـت، سـاختمان  :عوامل در ریسک

  .ستعمومی و شهري، تأسیسات شهري و زیربنایی و مشابه آن در یک منطقه معین در معرض ریسک ا

به معناي درجه خسارت ناشی از یک پدیده مشخص طبیعی است که به عنوان تابعی از بالي طبیعـی و  :ریسک مشخص

  .باشدپذیري می آسیب

:آید ریسک احتمال وقوع خسارت است و از رابطه زیر به دست می:ارزیابی مقدار ریسک

R=H×V 

Vبا شدت معین هپدید در اثر یکدر معرض ریسک پذیري یعنی درجه خسارت قابل انتظار به عوامل  آسیب

=Rریسک یعنی احتمال وقوع خسارت

=Hمخاطره یعنی احتمال وقوع یک مخاطره     

  پیشگیريو   آمادگی

جامعـه در زمینـه    شـامل تمـامی فعالیتهـاي ارتقـاي توانمنـدي      است کـه  آمادگی یکی از مراحل چهارگانه مدیریت بحران 

  .ودمدیریت بحران میش

 اجزاي آمادگی

  تآوري اطالعات، نگهداري اطالعات، تحلیل اطالعا گرد: پژوهش -1

  آسیب پذیري×مخاطره= ریسک 
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  ریزي برنامه -2

 

 ایجاد ساختارهاي مدیریتی -3

  آموزش -4

  مانور و تمرین -5

باشـد، کـه    مـی ) شامل منابع مالی، تجهیزاتی و نیز مکـانی  ( یکی از جنبه هاي مهم توانمندي، منابع : منابعجامع مدیریت -6

  .اعمال گردد  براي ارتقاي آن بایستی مدیریت بهینه

  

کاهش اثرات بالیاي طبیعیپیشگیري و اجزاي 

  :اساسی تشکیل شده است ءبالیا از دو جز  کاهش اثرات

  ـ کاهش مخاطره  1

  .پذیري ـ کاهش آسیب2

جدا نمـودن مخـاطره از آنچـه    ، جلوگیري از ایجاد مخاطره در مکان اولیه : عبارتند از کاهش مخاطراتاي ه راهبرخی از 

یـک   ایجـاد تغییر در میزان یـا حـدود گسـترش مکـانی      ،تغییر در خصوصیات اصلی یک مخاطره ،که باید محافظت شود

  .عمومی درباره مخاطرات اطالعاتافزایش  ،خطرناكمتعهدکردن تحقیقات در مورد مواد  ،مخاطره

  .اقدامات غیرفعال و اقدامات فعال: گیرند اقدامات مربوط به کاهش اثرات در دو دسته کلی قرار می

چـک نمـودن ظرفیـت     ،مطابقت با کدهاي تعیین شده:  اقدامات غیرفعال کاهش اثرات بالیاي طبیعی عبارتند ازبرخی از 

کنتـرل ایمنـی    ،محاکمـه کـردن، جریمـه نمـودن و صـدور دسـتور پلمـپ کـردن         ،هاي کنترلـی موجـود در محـل    سیستم

  . بیمه اجباري ،عدم صدور جواز براي مناطقی که توسعه در آنها نامطلوب است ،هاي مورد استفاده زمین

پـذیرش اهـداف و دسـتورات     ،ایجاد سیسـتم قـوي نظـارتی   :  ها بایستی به موارد ذیل توجه داشت براي اجراي این فعالیت

  .ابق با قوانینتوانایی اقتصادي جامعۀ در معرض خطر براي تط ،مربوط به کنترل، توسط جامعۀ در معرض خطر

 هـاي نظـارتی،   نی در رابطـه بـا سیاسـت   برنامه ریزي براي وضع قوانی: اقدامات فعال کاهش اثرات بالیاي طبیعی عبارتند از

وضـع   ،تـر  وجود تجهیزات ایمن و مواد سـاختمانی ایمـن   تأکید بر ،هاي اقتصادي کمک ،اقدامات آموزشی و کارآموزي

افـزایش اطالعـات عمـومی و    ) تر، ایجاد پناهگاه، ذخیره مواد ضـروري  سازي ایمن ساختمان(مقررات براي ارائه خدمات 
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تـالش بـراي فـراهم نمـودن فرهنـگ       ،ایجاد سـازمانهاي ارتبـاطی   ،تشویق به بیمه داوطلبانه ،باال بردن سطح آگاهی جامعه

  .باشد هاي موجود کم میدارد یا توانایی تطابق با کنترل ایمنی در نواحی که ضعف مدیریتی وجود

  متخصصین و  ترین شاخص کاهش اثرات نسبت به هزینه باشد طراحی و ساخت بناهاي مقاوم در برابر زلزله شاید با صرفه

مبتنـی بـر مقاومـت در     کدهاي سـاختمانی . ها و غیره نقش حیاتی در این مورد دارند کش سازي، مهندسین، نقشه ساختمان

ساختمانها نیستند مگر اینکـه مهندسـین اعمـال کننـده، اهمیـت ایـن کـدها را        به تنهایی قادر به محکم کردن  برابر حوادث

عـالوه بـر سـاختمانهاي جدیـد، ضـرورت دارد      . اسـتفاده کننـد   هـا را فراگرفته باشـند و از آن  پذیرفته باشند، به خوبی آنها

توانـد بـا اضـافه کـردن      لی مـی تقویت ساختمانهاي قب. سازي در برابر حوادث مبادرت ورزند ساختمانهاي قبلی نیز به مقاوم

  . ستون و به کار بردن تجهیزات ساختمانی جدیدتر انجام پذیرد

دقت در انتخاب مکان مراکز عمومی مانند مدارس، بیمارستانها، مراکز اورژانس و مراکز اساسی مانند ایستگاه 

عـالوه بـر    .گـردد  پمپ آب، ترانسفورماتورهاي برق و مراکز مخابرات باعث کاهش آسیب پذیري آنـان مـی  

و سیستم رفـع آلـودگی از آب    ها شناسایی و ممانعت از مکانهاي پر خطر بایستی به ایجاد تسهیالت مانند جاده

  .نمودتوجه 

همچنـین تمرکززدایـی   . باشـد  تمرکز مراکـز در معـرض خطـر در یـک منطقـه مـی       ورد عدمیک اصل مهم دیگر در این م

ها، خطـوط لولـه و    هاي خدماتی مانندجاده طراحی سرویس. رات بالیا استجمعیتی در شهرها اصل مهمی براي کاهش اث

پـذیري کـه    تغییر در کاربري ساختمانهاي آسیب. ریزي مناسبی است تا احتمال خطرات کاهش یابد  ها نیازمند برنامه کابل

ی به سـاختمان جدیـدي   یک مدرسه قدیم مثالً تواند میزان ریسک را کاهش دهد؛ می ،شود براي یک امر مهم استفاده می

  .منتقل شود و از ساختمان قدیمی به عنوان انبار استفاده گردد

هـاي مربـوط بـه کـاهش اثـرات،       ها جهت کاهش اثرات بالیا شامل چـک کـردن روشـها و برنامـه     اقدامات عملی سازمان

  . باشد اهش اثرات میها و اداره فعالیتهاي مربوط به ک گیري اعمال روشهاي مشورتی و مشارکت اجتماعی در تصمیم

هـاي حفـاظتی در    اي بـراي انجـام فعالیـت    اي، کاهش اثرات بالیا نیازمند تقویت توانایی سازمانهاي منطقـه  در سطح منطقه

تواند به طور مؤثري توسـط سـازمانهاي غیـر دولتـی ملـی یـا بـین المللـی انجـام           آموزش و پشتیبانی اغلب می. منطقه است

  .گیرد

کـه مـردم   طـوري  بین مردم گسترش دهد، هش اثرات بالیا بایستی بتواند فرهنگ ایمنی در حوادث راریزي براي کا برنامه

حمایـت   از آنـان انجـام مـی شـود    محافظت نمایند و از تالشـهایی کـه بـراي حفاظـت     سند، بتوانند از خود خطرات را بشنا

هـاي  عمـومی افـزایش     ها و ارائه آموزشتوان از طریق صدا و سیما، پخش جزوات و بروشور آگاهی عموم را می. نمایند
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و حتی جزء ثابتی از منـابع اطالعـاتی   ه استاندارد کودکان دبستانی آگاهی دادن درباره خطرات بایستی جزئی از برنام. داد

  . هاي عمومی باشد  هاي تلویزیونی، جراید و سایر رسانه ها، برنامه روزانه مانند قصه

  

  مقابله

پیچیدگی و محل جغرافیـایی بـا یکـدیگر تفـاوت دارنـد و از ایـن رو نـوع برنامـه اقـدامات           حوادث برحسب نوع، وسعت،

حادثه از نظر جزئیات مورد نیاز مختلف است؛ براي مقابله اولیه با یک حادثـه کـه بـه سـهولت قابـل کنتـرل اسـت، ممکـن         

ک برنامه اقـدامات حادثـه بـراي همـاهنگی     تر، نیاز به ی است یک برنامه مدون مورد نیاز نباشد اما حوادث بزرگتر و پیچیده

  . ها دارند فعالیت

  

 Incident Command Systemسامانه فرماندهی حادثه

آیـد   ترین نظام اعمال مدیریت سوانح و حوادث در جهان به شمار مـی  در حال حاضر رایج (ICS) سامانه فرماندهی حادثه

ایعی کـه در حیطـه   یکـی از مهـم تـرین وقـ    . ي آن رو به افـزایش اسـت  که مقبولیت آن با توجه به نتایج حاصل از بکارگیر

بـه عنـوان مـدل    (سال آخـر قـرن بیسـتم رخ داد، جـایگزینی گسـترده سـامانه فرمانـدهی حادثـه          25طی  خدمات اضطراري

  .نسانی در موارد اضطراري بوده استفرماندهی، نظارت و هماهنگی منابع و نیروي ا

ICS  در آتـش سـوزي وسـیع در     1970نشـان و پـس از واقعـه بحرانـی سـال      نهـادآتش  7ب از در ابتدا توسط گروهی مرکـ

منـابع آتـش نشـانی کالیفرنیـاي جنـوبی      (( را به خـود داد کـه مخفـف     Fire Scopeاین ائتالف نام . کالیفرنیا تشکیل شد

، ائـتالف  1972در سـال  با مطرح شـدن ایـن برنامـه در کنگـره ملـی آمریکـا       . است ))ماندهی شده براي حوادث بالقوه ساز

با تدوین یک قانون ملی تقویت گردید تا سیسـتمی بـراي همـاهنگی چنـد سـازمان در شـرایط اضـطراري و        ” فایرسکوپ“

  .    هاي مدیریتی و به شکل منفرد باشد هاي هر یک از حوزه اي ایجاد شود که فراي توانایی پیچیده

نهاده شده است که از طرفی موجب اطمینـان یـافتن از بـه کـارگیري     اي بنا  سامانه فرماندهی حادثه بر اساس اصول پایه

. گـردد  هـاي پاسـخگو مـی    ها و عملیات سازمان ارياعث کاستن از اختالالت در سیاستگزموثر منابع و از سویی دیگر ب

 . این اصول بایستی براي هر نوع بحران و در هر سطحی  به کار گرفته شوند

سـازماندهی بـا الگـوي مشـخص     ،سـاختار مشـترك و یکسان  ،زبـان مشترك :بارتنـد از اصول سامانه فرماندهی حادثه ع

امـاکن و  ،کنترل حـوزه مـدیریتی قابـل   ،هاي عملیاتی حادثه به شـکل متمرکز  طرح،رتباطی منسجمستم ی،ساصالت کار،

  .مدیریت جامع منابعسیستم فرماندهی واحد،،پایگاههاي مشخص
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 اتاق بحران

اند، زنـدگی   درصد از سطح زمین را اشغال نموده 3از جمعیت جهان در مناطق شهري که فقط نیمی   در حال حاضر تقریباً

مسـؤوالن شــهري در  . در آینـده مراکـز شـهري کوچـک و متوسـط بیشـترین رشـد شـهري را خواهنـد داشـت          . کننـد  مـی 

در ایـن راه بـا    نماینـد و  کشورهاي درحال توسعه، تالش بسیاري بـراي تـأمین تأسیسـات زیربنـایی و خـدمات شـهري مـی       

کننـد و تقاضــاي   ی مــیدر ایـن منــاطق شـهروندان بسـیاري در منــاطق پرتـراکم زنـدگ     . مشـکالت بسـیاري روبــرو هسـتند   

روزافزون براي زمین، رشد جمعیت، مسایل اقتصـادي و بسـیاري عوامـل دیگـر سـبب اسـتفاده از اراضـی نامناسـب ماننـد          

. شـود  طـور کلـی منـاطق مسـتعدخطر مـی      خیز و به هاي کوهستانی و مناطق لرزه ها و دامنه ها، شیب ها، مسیل حریم رودخانه

کشورهاي درحال توسعه، سبب شده است تا بسـیاري از گروههـاي جوامـع در منـاطق      رویه شهرها به ویژه در گسترش بی

نشده نیز باعث کاهش امکانات مدیریت شـهري بـراي    بینی هاي پیش پرخطر اسکان یابند و رشد سریع جمعیت و مهاجرت

تعـادل اکوسیسـتم را   از سوي دیگر، توسعه شهرنشـینی،  . هاي شهري در برابر بالیاي طبیعی شده است حفاظت از محدوده

در این میان روستاها نیز دسـتخوش خطـرات بسـیار زیـادي     . شود هاي طبیعی بیشتري می زند و موجب بروز فاجعه برهم می

هـاي   در همین راستا در بسیاري از کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه، مرکـزي مسـتقل بـراي اسـتقرار فعالیـت     . باشند می

.  گیـرد  ، سیاستگزاري و مدیریت کلیه مراحل بحـران در ایـن محـل صـورت مـی      هنگیمدیریت بحران وجود دارد که هما

در سـطح  ) شـرایط اضـطراري  (هاي مدیریت بحـران   هایی خاص براي تمرکز فعالیت دراغلب کشورهاي جهان، ساختمان

اري بـراي  در کشورهاي آمریکایی و کانادا در سطح ملی مرکز ملی هماهنگی مدیریت شرایط اضـطر . کشور وجود دارد

هـاي شـرایط اضـطراري      ها و شهرها نیـز بـه نـام مرکـز عملیـات      در سطوح ایالتی، شهرستان.  این منظور طراحی شده است

هـدف از طراحـی سـاختمان     . شود که وظیفه هدایت امور مقابلـه بـا حـوادث را در حیطـۀ مـدیریتی خـود دارد       شناخته می

ایجـاد مکـانی امـن، ایمـن و مقـاوم در برابـر انـواع حـوادث و بالیـاي           مرکز فرماندهی مدیریت بحران شامل اتاق بحران،

هاي منحصر به فرد خود قابلیت ساختار مدیریت بحران در منطقـه تابعـه را داراسـت و     طبیعی و تکنولوژیک که با ویژگی

اسـتقرار  اتـاق بحـران در حقیقـت بخشـی از ایـن سـاختمان اسـت کـه محـل          . همواره و در کلیه شرایط فعال خواهـد بـود  

بالیـاي طبیعـی و   (این ساختمان با هدف مدیریت جامع بحـران  . مسؤوالن، امکانات  و کارکنان براي مقابله با بحران است

  :ها عبارتند از این ویژگی. باید داراي طیف عملکردي متناسب با مدیریت سوانح باشد) انسانی

  الف ـ خودکفایی

  امنیت و ایمنی   -ب

  ج ـ تجهیزات
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 بحرانطرح توسعه عملکردي ساختمان مرکز مدیریت اجراي  -د

 بحران مدیریتطراحی بهینه معماري و دکوراسیون داخلی مرکز  -و

  ـ قابل دسترس بودن این مکان در کلیه شرایط هـ

 بازسازي

رایط دیـده را بـه شـ    هایی است که جامعۀ آسـیب  بازسازي به عنوان یکی از مراحل چهارگانۀ بحران، شامل مجموعۀ فعالیت

شود مسؤوالن تا دستیابی افراد جامعه به وحدت نظـر دربـارة    توصیه می. بازگرداند) و نه لزوماً شرایط پیش از بحران(عادي 

یکی از روشهاي آشنایی با نظرات جامعه و کمک بـه ایجـاد وحـدت نظـر در آنـان، ایجـاد       . کلیات بازسازي، منتظر بمانند

توانـد نماینـدة افکـار     این کمیته ماننـد هیـأت منصـفه، مـی    . دگان اقشار جامعه استکمیتۀ مردمی بازسازي، متشکل از نماین

 . عمومی باشد

  : مزایاي مشارکت مردم

  .گیرد شود و منابع جامعه بیشتر در خدمت بازسازي قرار می مشارکت نظرات مردم به حمایت آنها منجر می

  .فتدا مالکیت و مسؤولیت موفقیت و شکست عملیات بر گردن همه می

  .دیده استفاده شده است  شوند، زیرا از نظرات افراد آسیب تر می ها واقعی برنامه

  ).شامل شایعات(شود  شود و از گسترش اطالعات نادرست جلوگیري می جامعه با روند بازسازي بیشتر آشنا می

تـر و   یافتـه  اي توسـعه  دیده بایـد جامعـه   ها باشد، بلکه با همکاري جامعۀ آسیب ساختن ویرانه  بازسازي نباید منحصر به دوباره

  .تر ایجاد شود ایمن

 امداد و نجات

 
-پردازیم باید توجه داشته باشـیم کـه بـا تمـام پیشـگیري     وقتی براي ارتقاي ایمنی در زندگی به رعایت اصول پیشگیري می

ساز یـا یـک حادثـه طبیعـی     ه انسانهاي بعمل آمده باز هم باید از آمادگی کامل براي رویارویی احتمالی با ابعاد یک حادث

هـاي اداري و تجـاري یـک    ها و سـاختمان بنابراین به عنوان مثال حتی در شرایطی که تمام خانه. مثل زلزله برخوردار باشیم
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بینـی و بـراي رویـارویی در    اي همچون زلزله پیششهر مقاوم ساخته شده باشند باز هم باید احتمال بروز خسارت در حادثه

هـاي آموزشـی در ایـن زمینـه بسـیار      مثـال . بینی شودهاي ویژه پیشهاي الزم اعم از تجهیزات و برنامهثه آمادگیزمان حاد

بیلچـه، ظـروف آب، چـراغ قـوه،      هاي اولیه و یا تجهیزاتـی ماننـد بیـل،   مثالً باید توجه داشت که وجود جعبه کمک. است

تـوان   مسکونی مقاوم و ایمن هم ضروري اسـت، چـرا کـه نمـی     هايحتی در مجتمع.... هاي اطفاي حریق و رادیو، کپسول

  .بینی کرد ابعاد حادثه را پیش

مـثال  . آورنـد  ها و مدیران شهري همواره، براي برخورداري از آمادگی در برابر حوادث و بالیا به اقـداماتی روي مـی  دولت

نشـانی و امـداد و نجـات و     هـاي آتـش   ایسـتگاه  هاي مسئول حوادث و سوانح، هاي امداد و نجات و سازمان بینی سازمان پیش

بنـابراین بایـد   . هایی براي تأمین نیازهاي حیاتی یک شهر یا روستا در شرایط اضطراري از آن جمله اسـت  بینی ظرفیت پیش

بینـی   هایی را جهت آمادگی رویارویی با حـوادث و بالیـا پـیش    به مردم آموزش داده شود که گرچه مدیران شهري سیستم

ها بدون جلب مشارکت مردم ناکافی است و بایـد هـر فـرد در محـیط کـار و زنـدگی خـویش بـه          ند اما این آمادگیاکرده

  .تأمین نیازهاي آمادگی در برابر حوادث و بالیا بیندیشد

هـاي اولیـه داشـته باشـند      ها آموزش ببینند در خانه خود، در اتومبیل و در محیط کار یا مدرسـه جعبـه کمـک    اینکه خانواده

هـاي   در حوادث بزرگ به علت گستردگی حادثه در مرحله نخست و سـاعت . آید ها به شمار می یکی از مهمترین آمادگی

از همین رو مبحـث خـود امـدادي    . اولیه و حتی روزهاي اولیه بیشتر خود افراد و اطرافیان نقش مهمی در امدادرسانی دارند

شعار مطرح در این زمینه این اسـت  . گیرد آموزشی باید مورد توجه قرار  هاي هاي امدادرسان و برنامه در بسیاري از سازمان

  .که هر خانواده یک امدادگر باید داشته باشد

 .در امـداد و نجـات تخصـص دارنـد    ) غیردولتـی اعم از سـازمانهاي دولتـی و   (شود  هزینه میبالیا  زمینه  اکثر منابعی که در 

 35000سـاکنین کشـته شـدند و    % 40در بم . ه با زلزله مانند بم عمل کرده باشدهیچ شهري در دنیا وجود ندارد کبراي مثال 

هـیچ شـهري نمـی    بنابر این . قطع شدتمام فعالیتهاي اقتصادي . دیدندها صدمه  ساختمان% 85. تخت بیمارستان مورد نیاز بود

عملیـات اضـطراري   . جامع چه باید کـرد  ی داشته باشد اما بر فرض مهیا کردن امکانات و برنامه هايتواند برنامه ریزي کامل

  :کاهش دهنده ریسک به صرفه نیستند ايفایده در مقایسه با فعالیته -هزینه رظو امداد و نجات   از ن

یـک   ورها بـراي کمـک وارد شـدند و طـی     در عملیات امداد و نجات زلزله ترکیه دولت آمریکا و دیگـر کشـ   : مثال یک

  .تنها یک نفر نجات داده شدها هزینه شد  اما کمک میلیون دالر براي ارائه 5/1هفته 

میلیـون   5/2یکسـال   طـی و  نـد شهر تحت پوشش قرار گرفت 9طبق برنامه اي که از طرف سازمان ملل حمایت شد : مثال دو

گـام  این برنامه اقداماتی را که تحت پوشش این پروژه بود اجرا کرد و جان هزاران نفـر هن . دالر براي این شهرها هزینه شد

  .بال نجات داده شد

مقـاوم  ن کودکـا در نپال هزینه شـد کـه  مـدارس     دالر 45000ماه  6د و طی ر این برنامه کمک محسوس تر بود: سوم مثال

  .نفر نجات داده شد 1500و جان  ندسازي شد

  :ها  باقی می ماندطرحاین اجراي  س از چه چیزي پ بلکه این است کههزینه کردن نیست، تنها مسأله 

  . نداشت یتوسعه محل چیز باقی نماند و هیچ تأثیري بردر ترکیه با خارج شدن نیروهاي امدادي پس از بحران هیچ  -
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گروههاي کـاري بـاقی ماندنـد و آگـاهی      شهر را در بر می گرفت بعد از پایان پروژه بحران 9که  RADIUSدر برنامه  -

  . ده شدز ا این کار آینده توسعه کشور رقم ب مردم آرتقا یافت که

  .گردید تضمیندر مورد سوم با حفظ جان کودکان  آینده جامعه   -

شهري نظیـر   براي کاهش ریسک .  برسد به سطوح قابل قبولو ریسک کاهش پیدا کند این است که تنها راه حل بنابراین 

را هـاي پیشـگیري سـاده     برنامـه  را مقاوم نمـود و  هاي حیاتی  شریان ، زیر ساختها و مدارس مثل اماکن مهم توان  ران میته

  .تولید نشودریسک جدید  بنابراین به صرفه ترین کار آن است که . اجرا کرد، که البته زمان و هزینه زیادي میبرد

 نجات

شامل عملیاتی است که سبب رهایی افراد زنده از شرایط بحرانی و به دام افتـاده میشـود و نیـز کمکهـاي اولیـه را بـه انجـام        نجات  

 .اندمیرس

  :نجاتگران در عملیات نجات از آواروظایف 

  نجات افراد با بیرون آوردن سریع آنان از زیر آوار -1

 کمکهاي اولیه براي افراد گرفتار شده و اعزام آنان به مراکز درمانی جهت انجام درمانهاي بعدي -2

ریزش آنهـا خطرنـاك اسـت ویـا     اقدامات الزم براي حفظ موقت یا انهدام کامل بناهاي آسیب دیده و ساختمانهایی که  -3

 تصمیم گیري در این باره براي بازگشایی معابر

 اك کننده معابر براي تسهیل در امر حرکت وسایل نقلیه امدادي و دستگاههاي مکانیکیپکمک به گروههاي  -4

 .جستجو و کشف اجساد در موارد ضروري  -5

  :نکات مهم در عملیات نجات عبارتند از

  حفظ خونسردي -1

 رسش از افراد آگاه÷ات افراد ساکن در محل با شناسایی مشخص -2

 استفاده از نیروهاي نجاتگر با توجه به توان آنان -3

 سرعت عمل در صحنه حادثه -4

 بهره وري از کمترین امکانات و تجهیزات موجود -5

 مردان  –زنان  –فراد مسن ا –کودکان : خارج کردن مصدومان و افراد گرفتار در  حادثه به ترتیب اولویت -6

 ب نوع عملیات بر حسب شکل وقوع حادثهانتخا -7
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 قطع سرعی سیستم آب،برق و گازرسانی محل حادثه -8

 .و کاربرد مواد اطفایی مناسب  اطفاي حریق با روشهاي صحیح -9

10 -  

 :مراحل عملیات جستجو و نجات 

 -ده صداایجاد صدا به وسیله اجسام و وسایل منتقل کنن –دریافت عکس العملهاي زیر آوار  –کسب اطالعات : جستجو -1

  .هژمشاهده سو

 .کوتاهترین مسافت -ایمن ترین مسیر -سریعترین روش: دسترسی -2

 .روانی-تقویت توان روحی -آسیب دیدن کمتر –زنده ماندن و زنده نگهداشتن : کمک -3

 .تثبیت وضعیت مصدوم -حداقل نیروي انسانی -حداقل تجهیزات -حداقل زمان: رهاسازي و تثبیت -4

مناسـبترین و ایمنتـرین روش    -ر دسـترس انتقال با وسایل ابتـدایی و د  -وخامتا حال مصدوم جلوگیري از -سرعت: انتقال -5

 .حمل

  :برنامه ریزي عملیات جستجو و نجات

  )ارزیابی مقدماتی(جمع آوري اطالعات  -شناسایی ابتدایی -1

 )بازدید فنی(ارزیابی منطقه به طور وسیع  -2

 )هنجات اولی(جستجو و نجات سطحی در منطقه آسیب دیده  -3

 )نجات ثانویه(جستجو و نجات توسط وسایل فنی  -4

 ).آواربرداري نهایی(آواربرداري سیستماتیک  -5

  :اند نکات مهم در بررسی و تجسس کسانی که زیر آوار مانده

  جنسیت -1

 سن -2

 وضعیت -3

 وزن -4
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 شرایط روانی و عصبی -5

 وضعیت حیاتی -6

 وضعیت جسمانی -7

 اولویتهاي محل جستجو -8

 دن به واکنشهاي آنانروش صدا کردن افراد محبوس و گوش دا -9

 در زیر آوار براي نجات خود و دیگران اقدامات افراد گیرافتاده - 10

 .استفاده از سگ در عملیات نجات - 11

  

لکان، حمام، پراههاي ورودي و خروجی ها، راه : یدا کردن افراد گیر افتاده در زیر آوار عبارتند ازبیشترین مکانهاي محتمل براي پ

   .ایینترین طبقه ساختمان شروع نمودپباید از همواره براي کاوش . زیر مبل

  :اهم نکات هنگام جستجو و نجات

 بررسی اولیه محل آوار و مشخص کردن محلهاي خطر  

  سازماندهی تیم کاوش(تقسیم وظایف جستجوگران( 

 کشف محلهاي احتمالی بازماندگان 

   تخلیه صحیح آوار 

 کنترل هرج و مرج 

 حهفصل و شرایط آب و هوایی رویداد سان 

 زمان رویداد حادثه و شروع عملیات 

 کاربرد وسایل و تجهیزات موجود در صحنه حادثه 

 رسیدگی به مصدومان سطحی و کاربرد کمکهاي اولیه 

 ارتباط صحیح با مجروحان براي کاهش نگرانی افراد زنده زیر آوار 

 دسترسی و حمل صحیح مجروحان از زیر آوار 
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 دوماناعمال مقررات تریاپ و اولویت بندي مص 

  جلوگیري از صداي زیاد ابزارها و ادوات 

 انجام سریع و دقیق فرایند عملیات 

 استفاده از تمامی حواس براي توجه به محل آوار و یافتن مصدومان 

  معاینه مجروحان و کنترل عالیم حیاتی،شکستگی،خونریزي و... 

 بستن شیرهاي آب و گاز و قطع برق 

 شناسایی منابع مواد سوختی 

  دیوارهاي ترك خوردهشناسایی 

  بررسی وجود زیرزمین 

 جلوگیري از آتش سوزي و اطفاي حریق 

 مراقبت از سقوط شیروانی ها و ناودان ها و سقف هاي کاذب 

  اگیرپاز سر راه برداشتن وسایل دست و 

 توجه به ریزش خاك در حفرات 

 رتاب نکردن قطعات آوار به اطرافپ 

 ممانعت از راه رفتن افراد بر  روي آوار 

  افقی(و یا در سطح) عمودي(ایینپجمع آوري قطعات آوار از باال به( 

  ایدارپانباشته کردن آوارهاي کنترل شده در یک محل به صورت 

  س لرزه هاپکنترل مقاومت مصالح باقیمانده در برابر 

 همکاري با سازمانهاي امدادي و انتظامی موازي 

 اهمیت دادن به ایمنی خود 

 صورت ورود به ساختمان و مراقبت فیزیکی از یکدیگر در عملیات نجاتیشبینی راه برگشت در پ 

 تیرآهن و تیرهاي چوبی را بیرون نکشید. 
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 به دقت به صداها گوش کنید. 

 سروصداي رادیوي دستی و بیسیم را کاهش دهید. 

  رهیز کنیدپاز خسته نمودن بیش از اندازه خود. 

 ایمنی محل سانحه را تامین کنید. 

 ن از سوت استفاده نمودابراي این کار میتو. ردوبدل کنید وتاهو ک یامها را واضحپ. 

 رهیزیدپاز شوخی کردن وخندیدن ب. 

 به گازها و بوهاي متصاعد شده از محل آوارها دقت کنید. 

 شرایط اطراف خود را درست زیر نظر بگیرید. 

 تعیین درصد تخریب براي مشخص نمودن مخاطرات ساختمان و تعیین محل سازه تهیه کروکی و 

  س از آواربرداري و خروج مصدومانپعالمت گذاري ساختمان 

 تقویت قواي روحی روانی در صحنه حادثه 

 برنامه ریزي براي نگهداري و دفن اجساد 

  جلوگیري از انتشار شایعات 

 ولئعدم ارایه آمار به افراد غیر مس 

 ساختمانها و جستجو به دنبال بازماندگان با استفاده از سگ،دستگاههاي زنده یاب،صدازدن و  کاوش... 

 اك کردن بیشتر آوار،ایجاد دهلیز و کانال گربـه رو  پمحل مصدومان،(اکتشاف عمیقتر و جابه جاکردن محدود آوار

 ...)و 

 شمع زنی،تخلیه بیشتر،آواربرداري دستی و گسترده و (تنظیف کلی آوار(... 

 استفاده از وسایل مکانیکی راهسازي و گودبرداري(آواربرداري سنگین( 

 و تصویربرداري و تهیه کروکی منطقه آسیب دیده...) شامل محل،زمان و(تهیه گزارش نهایی فعالیتهاي نجات 

 ستاد تخلیه مجروحان(ایجاد محل تجمع و نگهداري موقت مجروحان و بیماران و رسیدگی اولیه به آنان( 

 اسایی وضعیت و خصوصیات صحنه قبل از شروع به کارشن 
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  تو،چوب هاي بزرگ و پمحافظت از مجروحان در برابر ریزش آوار با... 

 اطمینان از استحکام برانکار حمل مصدومان 

 استفاده از روشهاي صحیح حمل با برانکار به خصوص در شیب ها و موانع 

  روي لباسهاي آنانیادداشت کردن و الصاق نمودن شرایط مصدومان بر 

 کمه و کاله،دستکش،چ(استفاده از وسایل ایمنی حین آواربرداري(... 

 جستجوي همه جانبه ساختمان 

  نخست باید دهان و راه تنفس محبوسان زیر آوار بیرون آورده شود. 

  توپمجروحان را روي آوار نکشید مگر در شرایط خاص با حمل کششی توسط 

 ه از زیر آوار بیرون آورده اید ندهیدآشامیدنی و خوردنی به کسانی ک. 

 از بازماندگان بخواهید تا مصدومان را به آرامش دعوت و از آنان مراقبت نمایند. 

 ن محل حفظ شودژدر مکانهاي بسته از فعالیت غیرضروري خودداري کنید تا اکسی  . 

 گردداز حرکات بیجا و سریع خود و دیگران ممانعت کنید تا موجب ریزش بیشتر آوار ن. 

 انتقال بازماندگان به مناطق امن 

 ایجاد نظم در محل و کنترل رفت و آمدهاي افراد متفرقه 

 ترپکمک به بازگشایی سریع راهها و احداث باندهاي موقت فرودکاه و هلی کو 

 ایی بیمارستان صحراییپبر. 

 

 چک لیست مرحله مقابله با زلزله 

 اند را به شهروندان گوشزد نمایید اند یا آسیب دیده ومت شدهخطر ریزش ساختمانهایی که بر اثر زلزله کم مقا.  

 دستورات راههاي مناسب تخلیه افراد، در صورت لزوم، را صادر کنید. 

 گروه مدیریت بحران را فعال نمایید . 
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 طی هاي ارتبا اي، شبکه اي و غیر حرفه با کمک اپراتورهاي حرفه. سیستم مخابراتی و ارتباطی موجود را بررسی کنید

 .با موج کوتاه و بلند ایجاد نمایید

 هاي ضربت ویژه شناسایی، نجـات و خـدمات پزشـکی و یـا نیروهـاي ویـژه را بـا         طبق برنامه ارتباطات بحران، گروه

 .تجهیزات مخابراتی همراه، فعال سازید

 ازیدنهادهاي سیستم مدیریت بحران و تسهیالت پزشکی براي امدادرسانی به مجروحین را فوراً مطلع س 

 سـازي   باید نواحی صنعتی و ذخیره. آتش را مهار کنید و از انتشار و گسترش مواد خطرناك یا سمی جلوگیري کنید

مواد خطرناك و کارخانجات تولید گاز پروپان و سوخت در مقدار کالن از نظـر نشـت مـواد سـمی و خطرنـاك از      

 .دیده، مورد بازدید و کنترل قرار گیرند مخازن آسیب

 ی را برقرار سازید، ازدحام را کنترل کنید و از اموال حفاظـت نماییـد؛ بـه خصـوص، فروشـگاههاي مـواد       نظم عموم

 .فروشی مواد غذایی غذایی و شرکتهاي عمده

 هـاي مخـابراتی کـه دچـار اخـتالل        راههاي حمل و نقل و سیستم رسانی، شاه رسانی و برق خدمات ضروري چون آب

ــ  شــده ــد را بازســازي و مرمــت نمایی ــه ســالمندان و   . دان ــاتی اضــطراري، درمانگاههــا، خان ــتانها، مراکــز عملی بیمارس

 .نشانی و پلیس، در اولویت خواهند بود ایستگاههاي آتش

 هـاي الزم را جهـت    با جمعیت هالل احمـر همـاهنگی  . هاي امدادرسانی ایجاد کنید پناهگاههاي اضطراري و ایستگاه

 .اهگاهها و غذادهی را مشاهده کنیدبخش پن. اسکان اضطراري و موقت انجام دهید

 کـه در شـرایط    –هاي مختلف، مقدمات را فراهم نمایید  دیدگان با مشورت بخش براي تخلیه و پذیرش منظم آسیب

  .مرحله مقابله، پیشرفت خواهد کرد

 امنیت منطقه تخلیه شده را فراهم کنید: توجه.  

      در صـورت لـزوم وضـعیت    . د نیـاز، مطلـع سـازید   هـاي مـور   مرکز مدیریت بحـران را از هـر گونـه شـرایط و کمـک

هـاي دیگـر را ارایـه     هـا و اسـتان   اضطراري محلی اعالم کنید و درخواست اعالم وضعیت اضطراري در مـورد بخـش  

 .نمایید
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 هاي ضربت یا نیروهاي ویژه براي ارزیابی و ثبت میزان خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصـی را تعیـین    گروه

 .العات را براي مراجعه بعدي ثبت نماییداین اط. نمایید

 انتشار اطالعات عمومی اضطراري باید شامل موارد زیر باشد: 

 دیده توصیف شرایط و موقعیت نواحی آسیب -الف. 

 مسیرهاي تخلیه و نواحی پذیرش -ب. 

  توان اطالعاتی درباره قربانیان حادثه کسب کرد محل یا شماره تلفنی که می -ج. 

  هاي مربوط به رفاه عمومی ات و دستورالعملسایر اطالع -د. 

 در نواحی با آسیب شدید ترافیک را کنترل کنید و معابر را مسدود نمایید. 

 اي که بناي بیمارستانها یا سایر تسـهیالت پزشـکی آن    هاي امداد پزشکی و جراحی در منطقه در صورت لزوم، گروه

اند، و یا امکانات ضروري سـاختمانها از قبیـل آب و بـرق قطـع      دیدگی، غیرقابل استفاده تخریب شده یا بر اثر آسیب

 .شده است، تعیین نمایید

 رسانی را فراهم کنید دیدگی در سایر مناطق، با توجه به منابع موجود، مقدمات کمک براي جبران آسیب. 

 ل احمر و سایر در صورت لزوم با جمعیت هال. در صورت نیاز سردخانه اضطراري براي نگهداري اجساد ایجاد کنید

 .بخش خدمات بهداشت و پزشکی را مشاهده کنید. هاي الزم را انجام دهید سازمانهاي ذیربط هماهنگی

  

 بالیا هاي روانی درواکنش

          بروز فشارهاي روانی در آسیب دیدگان و حتی بستگان و گروههاي امـدادي قابـل پـیش بینـی اسـت و مـی تـوان بـا

  .ز بین بردتدابیري آنها را کاهش داد و حتی ا

           ،فعالیـت و    چگونه می توان از میزان ایـن تنشـها کاسـت و آرامـش را بـه آسـیب دیـدگان بازگردانـد و انگیـزه کـار

  مشارکت در امور پس از بالیا را در آسیب دیدگان فراهم آورد؟

  ازمانهاي در واقـع تـالش سـ   . بی شک، رفتار سازمان امداد، کیفیت امداد رسانی در کنار کمیت آن بسیار مهم اسـت

  .امدادي در شناخت و درك این تنشها و عوامل تشدید کننده یا کاهش دهنده آن می تواند مشکل گشا باشد



 

40

  انسان ها در رویارویی با بالیا و حوادث واکنش هایی از خود بروز می دهند که می توان آنها را به پنج مرحله تقسیم

  :نمود

 مرحله تماس یا ضربه  

 ا قهرمان گرائیمرحله برخورد شجاعانه ی 

 مرحله شادمانی یا فراموش کردن غم 

 مرحله سرخوردگی یا مواجهه با واقعیت 

 مرحله تجدید سازمان یا ترمیم 

      آگاهی از این واکنشها کمک می کند تا عکس العمل هاي روانی افراد آسیب دیده را شـناخته و نحـوه برخـورد بـا

 .آنان مشخص شود

  مقابله با واکنش  عالئم واکنش  مرحله

  تماس یا ضربه: مرحله اول

در چند دقیقه اول پس از (

  )حادثه بروز می کند

  .اکثر افراد دچار ترس و وحشت می شوند* 

 .برخی از افراد بهت زده می شوند* 

افراد گیج و درمانده هستند و قدرت انجام هیچ کاري را 

ندارند زیرا افراد شاهد یک حادثه آسیب زا توأم با تهدید به 

آسیب جدي به سالمت اجتماعی خود و یا دیگران  مرگ و یا

 .بوده اند

  .این حالت معموالً گذرا و کوتاه مدت است*

  .قبل از رسیدن امدادگران پایان می یابد

  مقابله با واکنش  عالئم واکنش  مرحله

  قهرمان گرائی: مرحله دوم

در ساعات اولیه وقوع حادثه (

)بروز می کند

  .ایجاد همبستگی بین مردم*

افراد احساس می کنند باید کاري انجام دهند، با دیگران * 

ارتباط برقرار می کنند و به طور داوطلبانه در امدادرسانی 

  .کمک می کنند

مردم شروع به بیرون آوردن اجساد عزیزان از زیر آوار * 

می کنند و تا رسیدن نیروهاي کمکی بسیاري از کارها را 

  .خودشان انجام می دهند

ستاخانه عمل کرده و به موانع اداري کار ندارند و افراد گ* 

  .ممکن است عصبانی و تحریک پذیر شوند

  .مردم با گذشت و ایثار زیاد عمل می کنند* 

به نقش خانواده و دوستان اهمیت داده * 

  .شود

امداد گران باید وضعیت افراد را درك * 

  .کنند

رفتار آسیب دیدگان را به عنوان بخشی از * 

  .یعی تلقی کنند و آن را بپذیرندواکنش طب

هدایت هوشمندانه فعالیتهاي مردم در * 

  جهت مثبت

  مقابله با واکنش  عالئم واکنش  مرحله



 

41

شادمانی یا : مرحله سوم

  فراموش غم

یک هفته تا چند ماه بعد از (

  .)حادثه بروز می کند

همزمان با رسیدن نیروهاي کمکی و توزیع کمکها افراد * 

ممکن است حالت آرامش و نشاط پیدا   د،امیدوار می شون

  .کنند

  .یک حالت سرخوشی و شادمانی دارند* 

کمک رسانی به افراد در این مرحله بسیار 

  :مهم و مفید بوده و نتایج زیر را دربردارد

  سرعت در پیدایش تعادل روانی* 

 جلوگیري از اختالالت روانی عاطفی شدید* 

نسبت به  جلوگیري از انتقام جویی و بدبینی* 

  دیگران در مراحل بعدي

  مقابله با واکنش  عالئم واکنش  مرحله

  مواجه با واقعیت: چهارممرحله 

بعد از وقوع حادثه  ماه3 الی 2(

  .)بروز می کند

  .افراد تازه متوجه وسعت خسارت و فقدانها می شوند* 

افراد مجدداًٌ روحیه خود را از دست می دهند، نا آرام، * 

ممکن است به این نتیجه برسند  .می شوند خسته و درمانده

که کمکهاي رسیده براي آنها کفایت نمی کند و شروع به 

  .    مقایسه دریافتی خود با دیگران کنند

افراد در این مرحله افسرده و مضطرب و حساس هستند و * 

  .احساس تنهایی شدید می کنند

   .از نظر روانی احتیاج به حمایت بیشتري دارند* 

از رسیدگی الزم به نیازهاي اجتماعی و  قبل* 

  .روانی نباید منطقه را ترك نمود

ایجاد روحیه امیـد و اعتمـاد بـه نفـس در     * 

  .آسیب دیدگان

امدادگران و مسـئولین توزیـع کمکهـا بایـد     *

حداکثر تالش خود را جهـت توزیـع عادالنـه    

  .امکانات با همکاري مردم داشته باشند

  با واکنش مقابله  عالئم واکنش  مرحله

  تجدید سازمان: مرحله پنجم

ماه تا یک سال بعد از وقوع  6(

  .)حادثه بروز می کند

افراد شروع به بازسازي زندگی خود کرده به تدریج درك * 

  .می کنند که باید متکی به خود باشند

عدم رسیدن کامل به این مرحله منجر به باقی ماندن * 

  .می گردد احساس ناراحتی و پرخاش و دشمنی درونی

مسؤولین باید پاسخگوي نیازهاي مردم * 

باشند و از سرگردانی و بالتکلیفی آنها 

  .جلوگیري کنند

باید مردم را فعاالنه در امر بازسازي * 

  .مشارکت دهند

 
 

. ن شـود آگاهی از این واکنشها کمک می کند تا عکس العمل هاي روانی آسیب دیدگان شناخته و نحوه برخورد بـا آنـان را تعیـی   

اقدام متناسب با این حالتها مردم را منسجم کرده و به آنها انگیـزه مـی   . این حالتها از هم جدا نیستند و الزاماً به ترتیب رخ نمی دهند

  .هدف نهایی ما رسیدن سریعتر بازماندگان به مرحله تجدید سازمان است. دهد تا با حوادث دست و پنجه نرم کنند

  

ش روانی مردم در مراحل مختلف متفاوت است و امدادگران باید این تفاوتها را بشناسند و متناسب بـا آنهـا   پس از وقوع بالیا واکن

  .رفتار کنند

 :برخی واکنشهاي روانی نامناسب ناشی از بحران بعد از وقوع حوادث و فجایع به شرح زیر خالصه می شود
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گی کنتـرل خویشـتن را در واکنشـهاي    مدیریتی که در بحران دچار فشـار عصـبی شـود و آمـاد    :ناباوري -1

هیجانی ندارد و به جاي تصمیم گیري مناسب در جاي خود مات و مبهوت می ماند و چنین بحرانی را باور 

ندارد، در این حالت وحشتزدگی اولین راه حلی که به نظرش می رسد را اعمال کرده و موجب بدتر شدن 

 .اوضاع می شود

بحران ناشی از فجایع ،ممکن است فرد را به ایـن نتیجـه برسـاند کـه      تسلیم شدن در مقابل:قبول شکست -2

همه چیز تمام شده پس خود را عقب می کشد، هیچ کاري نمی کند، هیچ حرفی نمی زند و تقریباً فلج می 

 .شود

این حالت پس از قبول شکسـت پدیـد مـی آیـد و بـا آشـکار شـدن آثـار آن تمـام زیـر           : وحشت زدگی -3

وحشت می شوند و با دستپاچگی و سـردرگمی احسـاس مـی کنـد کـه بایـد فـوراً        مجموعه دچار هراس و 

صورت دهد که این اقدامات بدون فکر و غیرمنطقی و بدون آنکه بدانند به کجـا مـی رونـد و    را  اقداماتی

 .چه می کنند وضع را بدتر می کند

ه علـت عـدم آگـاهی و    برخی از مدیران پس از حوادث و فجایع و بحرانهاي ناشی از آن بـ :کوته نظري -4

آمادگی ممکن است به این نتیجه برسند که کار بحران و کمک توسط زیر مجموعه انجام خواهد شد و از 

 .دخالت و هرگونه تصمیم گیري خودداري کنند که این امر سبب بروز مشکالت خواهد شد

بـه  . سه اي بیش نیستبراي بروز بحران پیدا کردن دلیل واقعی و یا خیالی، وسو:مقصر دانستن دیگران - 5

پس از وقوع حـوادث  ... جاي دلیل تراشی و مقصر دانستن دیگران یا طبیعت و یا عملکرد ساخت و ساز و 

 .و بحران ناشی از آن، مدیران در سلسله مراتب می بایست دست به کار شوند و اقدام نمایند

جر به جریحه دار شدن برخی از حرکات و عملکرد مدیران من:جریحه دار کردن احساسات دیگران -6

احساسات دیگران در یک بحران می شود؛ از جمله چگونگی رفتار و برخورد بـا مـدیران زیـر مجموعـه و     

بـه ویـژه نحـوه    ) داوطلبـان از هـر نـوع   (کارکنان در سلسله مراتب مردم آسیب دیده، مردم کمـک دهنـده   

 .کمک کندبرخورد با عوامل رسانه هاي جمعی، خود می تواند به تشدید بحران 

  

آشـنایی بـا شـیوه مصـاحبه، تسـلط بـر        نحوه برخورد با مدیران جراید و رسانه هـاي جمعـی،   -7

پاسخگوئی، آمادگی براي جواب دادن به سؤواالت مطرح شده، می تواند به آرامـش و یـا تشـدید بحـران     

حرکات و  مدیران در تصمیم گیري نه تنها مسؤل کار خود هستند بلکه مسؤولیت تصمیمات و .منتهی شود

بنابراین در انتخاب سلسله مراتب نیز باید شرایط الزم . حاالت زیرمجموعه در بحرانها نیز ضروري می باشد

  .و کافی براي انتخاب افراد وجود داشته و در نظر گرفته شود

 به منظور کم کردن آثار احتمالی تصـمیم گیـري فـردي در شـرایط وقـوع حـوادث و سـوانح و بحرانهـاي         -8

) جمعی از مدیران که به عنوان ستاد و یا شورا گرد هـم مـی آینـد   ( تصمیم گیري جمعی نها،اشی از آن

  .بهتر است صورت گیرد
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. کار مشاوره اي در سلسله مراتب عمودي و افقی در تصمیم گیري می بایست رعایت شـود  -9

روحی  کمک از آسیب دیدگان و لحاظ کردن مشارکت آنها در تصمیم گیري از موارد کاهنده فشارهاي

  .و روانی آسیب دیدگان است که باید مورد توجه قرارگیرد

  

  

  

 آشنایی با عالئم روانشناختی آسیب دیدگان و نحوه برخورد با آنها

در موقعیتهاي بعد از یک سانحه طبیعی هر مدیر و مسؤول اجرائی عالوه بر سعی در برقراري یک رابطه مناسب با آسیب دیـدگان،  

ایجاد شده که خاص آن موقعیت است نیز آشنا باشد و بتواند با عالئم روانشناختی موجود به نحـو مناسـبی   الزم است به جو روانی 

 :برخورد نماید که در اینجا به چند نمونه از آن اشاره می شود

یکی از مسائل قابل مالحظه در این مرحله ابراز هیجانات از طرف :مانع ابراز احساسات افراد نشوید -1

تخلیــه احساسـات بــه  . ت کــه بیشـتر بـه صــورت شـیون و زاري و هیجانــات افراطـی اسـت     بازمانـدگان اسـ  

 لـذا . بازماندگان کمک می کند تا آرامش بیشتري به دست آورند و واکنشهاي افراطی کمتري نشان دهنـد 

ضمن همدلی با بازماندگان به ابـراز احساسـات و تخلیـه هیجـانی آنهـا احتـرام گذاشـته و         پیشنهاد می شود

فقط می توان واکنشهاي افراطی مثل سرکوبیدن ها، آسیب زدن به بـدن را  . نمائیم "گریه کردن"به  هتوصی

 .با مهار فیزیکی کنترل کرد

یکی از عمده ترین نگرانیهاي افراد در برخورد اولیه با زلزله احتمال :به افراد اطالعات صحیح بدهید -2

نکته مهم در این خصوص فارغ از اخبار سالمتی و یا . آسیب دیدن فرزندان و بستگان و آشنایان آنها است

در هـر حـال در هنگـام وقـوع حـوادث اخبـار       . اخبار ناگوار، دادن اطالعات صحیح بـه بازمانـدگان اسـت   

ممکن است از ما بپرسند آیا پدر و مادر من زنده اند؟ آیا از فرزند مـن باخبریـد؟   . ناگواري هم وجود دارد

  ي جلوگیري از رنجش بیشتر طرف مقابل به او دروغ مصلحت آمیز بگـوئیم، گاهی وسوسه می شویم تا برا

زیرا عالوه بر اینکه می تواند غیر اخالقی باشد اعتماد عمـومی را نیـز   . ولی این کار درست و منطقی نیست

نسبت به ما به عنوان یک مسؤول اجرائی کاهش می دهـد و در مـواردي کـه اطالعـات نـداریم مـی تـوان        

وز اطالعی نداریم و اگر خبر بدي وجود دارد سعی شود به طور تـدریجی و حتـی االمکـان در    گفت ما هن

از . به خصوص در مواقعی که فرد یا افرادي براي حمایت بعدي از حضور داشته باشـند   جمع مطرح گردد،

ارده و نگرانیهاي دیگر بازماندگان می توان بـه نگرانـی در مـورد احتمـال وقـوع زلزلـه، میـزان خسـارات و        

الزم اسـت در تمـامی مـوارد اطالعـات صـحیح و موجـود را بـه صـورت         . وضعیت امدادرسانی اشاره کرد

 .واقعی به بازماندگان ارائه داد و با آنان همدلی نمود

اگر یکی از بستگان خود را از دسـت داده باشـد    :افراد را از دیدن جنازه عزیزانشان محروم نکنید -3

فقـط در  . اگر اطالعی راجع به فوت دارید مـی تـوان آن را بیـان کـرد    . پذیردبگذارید مرگ عزیز خود را ب

مواردي که جنازه یا صحنه مرگ وحشتناك است بخشی از جنازه بایـد محـدود شـود و صـحنه مناسـبتري      

 .براي دیدن جسد فراهم گردد
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از باورهاي در خیلی از موارد می توان :براي آرام کردن افراد از عقاید مذهبی آنها کمک بگیرید -4

دینی افراد براي آرامش بخشیدن به آنها استفاده نمود، ولی اگر به علت تحریک شدن و اکنش نامناسب از 

در ساعات اولیـه حادثـه توسـل بـه دعـا نقـش مهمـی در تخلیـه         . خود نشان داد نباید وارد بحث فلسفی شد

از آن می توانـد در کـم کـردن     وجود عقاید مذهبی قوي و استمداد. هیجانی و کاهش استرس روانی دارد

شدت عوارض روانی ایجاد شده توسط فاجعه نقش بسـیار مهمـی داشـته باشـد بـه طـوري کـه اعـالم ایـن          

موضوع که اعتقاد به تقدیر و سرنوشت و اینکه هر نوع بالي آسمانی امتحـانی الهـی اسـت کـه بایـد از آن      

همچنین در کمرنگ کردن مفهـوم ذهنـی اسـترس     سربلند بیرون آمد در تطابق بهتر افراد داغدار و معتقد و

تشکیل اجتماعات مذهبی در مسـاحد و انجـام مراحـل دعـا و تشـویق بازمانـدگان بـراي        . فاجعه مؤثر است

شرکت در نماز میت به صورت گروهی و در سطح وسیع نیز نقش مهمی در تخلیـه هیجـانی افـراد خواهـد     

 .داشت

ضور آرامش دهنده مدیران و مسؤولین دولتی، پزشـکی و  قطعاً ح:در اجتماعات مردمی حضور یابید -5

تیم وابسته و روحانیون در جمع بازماندگان تأثیر مهمی در کمک به وضعیت روانی آسیب دیدگان دارد و 

کمـک بـه   . هرچه این تماس بیشتر و با کیفیـت بـاالتري باشـد، آرامـش بیشـتري را نصـیب آنهـا مـی کنـد         

ن و اطالع از وضعیت موجود آنها نیـز عـاملی بـراي احسـاس آرامـش و      گردهمائی و تجمع کلیه بازماندگا

 .تعادل روانی آنها است

تشویق بازماندگان براي شرکت در :از بازماندگان براي ارائه خدمات امدادرسانی استفاده کنید -6

 امر امدادرسانی می تواند احساس همیاري و مشارکت جمعی را در ساعات اولیه فاجعـه تقویـت کنـد و در   

بـه طـور معمـول بعـد از یـک فاجعـه و حادثـه بـزرگ احسـاس          . کاهش عامل فشارزاي روانی مـؤثر باشـد  

همبستگی بین بازماندگان افزایش می یابـد و ایـن واکـنش دفـاعی مناسـب بایـد توسـط مسـؤولین اجرائـی          

ن از آنها در در این ارتباط می توا. تقویت شود، نه اینکه به عنوان مانعی در جهت امداد رسانی تلقی گردد

 .یاري جست... جابجائی مجروحین، توزیع مواد غذایی، و

یکی از مسائل قابل توجه دیگر توجه پـس از  :براي سکونت بازماندگان حق انتخاب قائل شوید -7

فجایعی مانند زلزله، اجبار به سکونت کوتاه مدت و گاهی طوالنی مدت در محـل هـاي نامرسـوم زنـدگی     

گـاهی بعضـی از خـانواده هـا     . خروبه و محلهایی که قبالً قابل سـکونت نبـوده انـد   است، مثالً چادر، خانه م

با توجه به ویژگیهاي فرهنگی و موانع شـرعی  . مجبورند با خانواده هاي دیگر زیر یک سقف زندگی کنند

موجود، همکاري امدادگران و حتی االمکـان دادن حـق انتخـاب در ایـن زمینـه بـه بازمانـدگان مـی توانـد          

زندگی مشترك چند خانواده زیر یک سقف نه تنها بـه ایجـاد احسـاس    . نسبی را در بر داشته باشد آرامش

مشترك در جمع و تخلیه هیجانی از طریـق همیـاري و نوعدوسـتی مـی انجامـد بلکـه پیامـدهاي مثبتـی در         

مدهاي آرامش نیز خواهد داشت، ولیکن کاهش استقالل خانوادگی و فردي در امور زندگی روزمره از پیا

حضور در محـل فاجعـه و ابـراز هیجانـات در همـان محـل مـی توانـد در تخلیـه          . منفی قابل توجه آن است

لذا نباید سعی شود تا افراد را به زور از محل سکونت خود دور کرد ولی در صورتی . احساسات مؤثر باشد

دد و سعی شود در موارد که خطرات در مورد ادامه اقامت وجود داشته باشد باید به طور جدي گوشزد گر
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توجه شود که محـل اسـتقرار بازمانـدگان بـه محـل      . اضطراري از طریق افراد محلی بازماندگان را قانع کرد

 .اولیه سکونت نزدیک باشد تا آنها بتوانند ناظر عملیات در حریم قبلی زندگی خود باشند

دکانی است که پدر یا مـادر یـا   مسأله مهم دیگر برخورد با کو:با کودکان به نحو خاص برخورد شود -8

 :در این خصوص چند پیشنهاد مطرح می گردد. بستگان دیگر خود را از دست داده اند

 اوالً باید سعی شود تا کودکان از والدین خود جدا نشوند.  

 اگر مادر مجروح است سعی شود کودکان زیر چهارسال همراه او و پدرش براي درمان اعزام شوند. 

  است الزاماً باید مادر یا پدر و یا یکی از بستگان بسیار صمیمی همراه او اعزام شونداگر کودك مجروح. 

  یعنی که بتوانـد بـه او شـیر بدهـد    (اگر کودك شیرخوار است و مادر فوت کرده است اوالً سعی شود مادر رضائی (

 .در سپردثانیاً بچه را باید به شخصی از بستگان مانند خاله، عمه، مادربزرگ یا پ. پیدا شود

  ساله است و مادر فوت کرده است حتماً پدر و سایر بستگان به طور دائم همراه بچه باشند 4تا  1اگر کودك. 

         در صورتی که اشیاء یا لباس قابل استفاده اي از پدر و مادر متوفی بـاقی مانـده اسـت در اختیـار فرزنـدش بایـد قـرار

 .گیرد

  زیرا بازي باعث انحراف توجه کـودك از اسـترس   کان فراهم گردد و سرگرمی براي کودالزم است امکانات بازي

می توان پس از مرحلـه حـاد فاجعـه یـک مرکـز تفـریح و بـازي بـراي کودکـان          . می شود و به او آرامش می بخشد

وجـود امکانـاتی بـراي    . حضور در چنین مراکزي به انتخاب کودك و رضایت خاطر وي بستگی دارد. تأسیس کرد

  .خلیه هیجانی کودك مؤثر خواهد بودنقاشی در جهت ت

  

 ارتباط با آسیب دیدگان و ارزیابی روان شناختی آنها

همیشه به یاد داشـته باشـید کـه هـدف از     . ایجاد ارتباط مؤثر با آسیب دیدگان مقدمه ارزیابی و امداد رسانی مناسب براي آنها است

نکات اصلی کـه در ارائـه مراقبتهـا و فوریتهـاي روانـی      . ن نیز هستمصاحبه عالوه بر ارزیابی، دادن حمایت روانی به آسیب دیدگا

  :باید رعایت شود به شرح زیر است

  .خود را معرفی کنید

 .میل و اشتیاق خود را به کمک هم به شکل کالمی و هم غیر کالمی نشان دهید

 ید انجام دهید؟موقعیت او را براي خودش شرح دهید و به او بگوئید دقیقاً چه کارهایی برایش می خواه -1

بـه خـاطر   . با زبان ساده و قابل فهم با او صحبت کنید، اگر با او همزبان نیستید حتی االمکان از مترجم اسـتفاده کنیـد   -2

 .نفهمیدن مقصود او را تحقیر نکنید و بگوئید این مشکل شماست که زبان او را نمی فهمید

 .کان صحبت هاي او را قطع نکنیدبا عالقه به او گوش بدهید اگر وقت کافی دارید حتی االم -3

اگر متوجه بخشی از حرفهاي او نشدید از او بخواهید تکرار کنـد یـا   . مصاحبه را جدي بگیرید و با هدف پیش بروید -4

 .اگر او هم متوجه حرفهاي شما نشد بیشتر توضیح دهید. توضیح دهد
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 .در حین کمک به او عالق و دقت خود را نشان بدهید -5

مـثالً  . که احساس او را درك می کنید ولی الزم نیسـت واکـنش احساسـی شـما عینـاً مثـل او باشـد       به او نشان بدهید  -6

 .درست نیست که با گریه کردن او گریه کنید ولی می توانید بگوئید که می فهمید او چقدر عذاب می کشد

 .مانع بیان احساسات او مثل گریه کردن نشوید -7

ایـن کـار بـراي حفـظ سـالمتی خودتـان       . (با بستگان خود مقایسه نکنیـد  در حین کار سعی کنید افراد آسیب دیده را -8

 )ضروري است

. به بیمار آرامش بدهید و حتی االمکان اطمینان بخشی کنید و اگر امید واقعی وجود دارد آن را برایش مطـرح کنیـد   -9

 .هر موقعیتی را که بهتر خواهد شد مطرح کنید

 .به او دروغ نگوئید و امید بی خود ندهید - 10

 .در حریم شخصی و مسائل خصوصی او دخالت نکنید و بگذارید خود او ابتدا اینگونه مسائل را مطرح کند - 11

. مگر آنکه بخواهد براي خودش یا دیگران تهدید و خطري ایجاد کند. از قوه قهریه و زور در مقابل او استفاده نکنید - 12

 .یگران است یادآوري کنیددر اینصورت حتماً علت دخالت خود را که حفظ سالمت خود او یا د

با پیش داوري با دیگران برخورد نکنید، و آنها را مورد انتقاد قرار ندهید و در مورد آنها قضـاوت نکنیـد و همچنـین     - 13

 .بیش از حد از آنها طرفداري نکنید

 .هیچ وقت به آنها نخندید ولی اگر آنها خندیدند می توانید با آنها بخندید - 14

 .، به کار نبرید"غصه نخور، درست می شود"اي مثل  اصطالحات تکراري و کلیشه - 15

 .در پایان مصاحبه، نتیجه را جمع بندي کنید و از او بخواهید اگر باز هم سؤالی دارد بپرسد - 16

 .سعی کنید هنگام خداحافظی احساس اطمینان نسبت به شما در او ایجاد شده باشد - 17

 ارزیابی آسیب دیدگان

ن لحظه شروع گفتگو با او صورت می گیرد، بهتر است موارد زیر را مورد توجـه قـرار داده و   ارزیابی آسیب دیدگان روانی از هما

  .در صورتی که شرایط مناسب است پاسخها یادداشت شود

اگر آشفته اسـت مربـوط بـه شـرایط اسـت یـا مربـوط بـه         . به وضع ظاهري عمومی آسیب دیده و طرز لباس پوشیدن او توجه کنید

  ا او مرتب و پاکیزه است؟ نحوه تکلم و گفتگوي او چگونه است؟حالتهاي خود اوست؟ آی



 

47

  :هنگام ارزیابی و بررسی افراد آسیب دیده سؤال هاي زیر باید به ذهن سپرده شود

 ،و به طور صـحیح آیـا     آیا آسیب دیده هوشیار است، نسبت به زمان و مکان آگاه است، اشخاص آشنا را می شناسد

  ؟می تواند ارتباط برقرار کند

 آیا آسیب دیده تحریک پذیر است یعنی به آسانی عصبانی می شود؟ 

 آیا مضطرب و نگران است؟ 

 آیا جواب آسیب دیده به سؤاالت مناسب و مربوط است؟ 

 آیا حافظه مصدوم خوب است؟ 

        خلق مصدوم چگونه است؟ آیا آسیب دیده بطور غیر عادي احساس نشاط و غـرور مـی کنـد یـا افسـرده و عصـبانی

 است؟

 ا سعی بر صدمه زدن به خود و دیگران را دارد؟آی 

 آیا ترس و نگرانی خود را بروز می دهد؟ 

 ،را نشـان مـی   ) اعم از توهم شنوائی و بینـائی (یا توهم ) عقاید نادرست(هذیان : عوامل روان پریشی مانند  آیا مصدوم

 ...دهد؟ آیا خود را بزرگ می پندارد؟ آیا به دیگران سوءظن دارد و 

 

 شه گیر و منزوي است و تمایلی به ارتباط با دیگران ندارد؟آیا گو 

  

امدادگران با کاربرد روش صحیح ایجاد ارتباط، مصاحبه و ارزیابی آسیب دیدگان زمینه کمـک بـه آنهـا را    

فراهم می کنند

 

  آموزش همگانی مقابله با بالیاي طبیعی

  کنید؟، چه میاي در همین لحظه اتفاق بیفتدزمین لرزه اگر زمین لرزه

-افتد که برخی از آنها خفیف و نامحسوس و برخی دیگر شـدید اسـت و خسـارت   ساالنه در جهان، چندین زلزله اتفاق می

هاي ایمنی در زمینه زلزله، نسـبت بـه حـوادث دیگـر اهمیـت خاصـی       بنابراین توصیه. هاي جانی و مالی فراوانی در بر دارد

  .دارد

کنـد بایـد پـیش از وقـوع آن تـدابیر ایمنـی خـاص و        از آنجا که زلزله خبر نمیع زلزلهقبل از وقورعایت نکات ایمنی

  :مهمی را به شرح زیر بیندیشیم

  :هاي نحوه قطع جریان آب، برق، گاز و سایر امکانات خدماتی در منزلاجراي دستورالعمل - 1
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و دسـته آن بـه رنـگ قرمـز یـا       شـود معموالً شیر اصلی گاز، روي لوله ورودي و پس از کنتـور نصـب مـی   : گاز -الف

  .نارنجی است

هـاي  در صورتی کـه در مجتمـع  . فیوزهاي اصلی برق در طبقه همکف یا زیرزمین و در زیر کنتور قرار دارد: برق -ب

  .کنید، محل فیوز برق خانه خود را به نام خود مشخص کنیدآپارتمانی زندگی می

ایـن شـیر در جنـب کنتـور     . شودت که لوله آب وارد خانه میشیر اصلی ورودي آب به منزل، در همان محلی اس: آب

  .اصلی قرار دارد

  .مکانی را انتخاب کنید که همه اعضاي خانواده، بعد از وقوع زمین لرزه در آنجا جمع شوند - 2

 .یک یا جند نقطه امن را در هر اتاق انتخاب کنید تا در مواقع ضروري بتوانید به آن نقاط پناه ببرید - 3

اي مشـخص کنیـد و آن را در اختیـار نزدیکـان خـود قـرار       ل کار و سکونت خـود را در روي نقشـه  نقاط امن مح - 4

 .دهید

شـود،  هـا آمـوزش داده مـی   اي نجات از خطرهاي زمین لرزه را که در مدارس و از طریـق رسـانه  هاي دورهتمرین - 5

 .انجام دهید و این برنامه را هر چند وقت یکبار تکرار کنید

ه به ویژه آموزش احیاي قلبی و ریوي را از طریق هالل احمـر شـهر خـود و یـا سـایر مراجـع       هاي اولیدوره کمک - 6

 .ذیصالح بیاموزید

 .هاي قدیمی در برابر زمین لرزه مطمئن شویداز استحکام و مقاومت ساختمان - 7

 .کنیددر ساختن بناهاي جدید، اصول و مقررات ایمنی و مقاومت ساختمان  در برابر زلزله را به دقت رعایت  - 8

 .محل خواب شما نباید در کنار پنجره، زیر لوستر، تابلو، آینه و سایر اشیاي شکننده و آویزان باشد - 9

هاي منزل را برسی کنید و وسایلی را که ممکن است بعد از وقوع زلزله، سد راه شـوند، از آن  راهروها و خروجی - 10

 .ها دور کنیدمکان

هـاي آویـز و   هـا، گلـدان  ن اسـت سـقوط کننـد، از جملـه کتـاب     وسایل سنگینی را که هنگام وقوع زلزلـه، ممکـ   - 11

 .لوسترها، در محل خود محکم کنید

 .ها را محکم به دیوار متصل کنیدتر قرار داده و قفسههاي پاییناشیاي بزرگ و سنگین را در قفسه - 12

 .نیدها را محکم به دیوار متصل کهاي پایین قرار داده و قفسهاشیاي بزرگ و سنگین را در قفسه - 13

هـاي پشـت پنجـره و ظـروف مـواد      اشیایی را که در قسمت خارجی ساختمان قرار دارند، ماننـد کولرهـا، گلـدان    - 14

 .غذایی، در جاي مناسبی قرار دهید و یا در جاي خود مستحکم کنید

 .هاي بخاري را که در زمان وقوع زلزله ممکن است سقوط کنند، بازرسی کنیدشیروانی و کالهک دودکش - 15

در صورتی که این ذخـایر بـه   . به اندازه مصرف سه روز آماده کنید) ترجیحاً به صورت کنسرو(و غذا  ذخیره آب - 16

 .صورت کنسرو نباشند، باید هر دو هفته یکبار، آنها را تجدید کرد تا فاسد نشوند

 .کیف امداد و نجات هالل احمر را همواره در منزل داشته باشید - 17

 .ها قرار دهیدترین قسمت گنجهر ظرف پالستیکی مطمئن و در پایینمواد شیمیایی سمی و خطر آفرین را د - 18
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-نشـانی در منـزل داشـته باشـید و حتـی     براي جلوگیري از حوادث ناشی از بروز حادثه، حتماً یک کپسـول آتـش   - 19

همچنـین نحـوه اسـتفاده از آن بیاموزیـد و بـه کلیـه اعضـاي خـانواده نیـز          . االمکان آن را در آشپزخانه قرار دهیـد 

 .وزش دهیدآم

-نشـانی و قرارگـاه  هاي، آتـش هاي امداد رسانی مانند جمعیت هالل احمر، راهداري، درمانگاهترین محلنزدیک - 20

 .توانند به شما کمک نند، شناسایی کنیدهاي نیروي انتظامی را که در هنگام حادثه می

هاي مراقبـت  گونگی راهاز یک  مهندس طراح ساختمان جهت بررسی ساختمان دعوت بعمل آوردي و درباره ج - 21

 .از خانه با او مشورت کنید

  

  :هنگام وقوع زلزله رعایت نکات ایمنی 

  .ها یا نقاط امن برویدروست، به پناهگاهاگر ساختمان مسکونی شما با خطر ریزش روبه - 22

 .از آسانسور استفاده نکنید و از اشیاي بلند، سنگین و حفاظت نشده، فاصله بگیرید - 23

هـاي خـود، سـر و پشـت گـردن را      ان هستید، روي زمین بنشینید و به کمک بازوها و دسـت اگر در داخل ساختم - 24

هـاي اتـاق   محافظت کنید، یا اینکه زیر یک میز محکم بنشینید و به پایه آن بچسبید، و یا زیـر درگـاهی یـا گوشـه    

 .بایستید

بـراي عبـور خودروهـاي    اگر در اتومبیل هستید، آن را در سمت راست خیابان متوقـف کنیـد تـا از سـمت چـپ،       - 25

و در داخل اتومبیـل بمانیـد   . امدادي باز باشد، سپس اتومتیل را خاموش کنید ولی کلید را از جایش بیرون نیاورید

 .و از رادیو براي گرفتن اطالعات بیشتر کمک بگیرید

 .ها رانندگی نکنیدها یا گذرگاهدر رو یا یز پل - 26

از ازدجـام هسـتید، از هجـوم بـه سـمت درهـاي خروجـی خـودداري         هاي پر اگر در فروشگاه، سینما یا ساختمان - 27

 .ها و سایر اشیاي سنگین فاصله بگیریدها قفسهنمایید، فقط سعی کنید از ویترین

 .در صورتی که روي ویلچر قرار دارید، همان جا بمانید و آن را قفل کنید - 28

 .یمیایی دور شویدهاي و مکان مشابه هستید، تا حد امکان از مواد شاگر در آزمایشگاه - 29

 .هاي الزم به رادیو گوش دهیدبراي دریافت آخرین اطالعات و راهنمایی  - 30

 .هاي ضروري آزاد باشندخطوط تلفن باید براي تماس. از تلفن، جز در موارد ضروري استفاده نکنید - 31

اري که باید انجـام  لرزه، در حال خارج شدن از ساختمان و یا خارج از آن هستنید، اولین کاگر هنگام وقوع زمین - 32

دهید، این است که سر خود را در مقابل خطر ریزش به کمک اشیایی ماننـد کیـف، کتـاب و یـا تختـه محافظـت       

 .کنید و در صورت در دسترس نبودن این اشیاء از پشت دستتان استفاده کنید

 .ق پناه ببریدهاي برها، درختان و سیماگر در خارج از منزل هستید، به نقطه امنی دور از ساختمان - 33

هـاي آب باشـید تـا هنگـام     سوزي و ترکیدگی لولـه هاي زمین، آتشهاي داراي شکستگی، شکافمراقب خیابان - 34

 .گریز از خانه صدمه نبینید
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 .هاي تنگ و باریک فوراً خارج شویدها و کوچهاز خیابان - 35

 .رو دور شویدهاي هوایی ماشینهاي عابر پیاده و پلاز پل - 36

 .هاي بزرگ فاصله بگیریدکاري شد، بخاري دیواري و شیشهاز دیوارهاي سنگ - 37

 .تا توقف کامل زلزله در جاي خود بمانید - 38

نشانی مناسب در منـزل داشـته باشـید و در مـورد نحـوه اسـتفاده از آن، آمـوزش ببینیـد و حتـی          یک کپسول آتش - 39

 .االمکان آن را در اشپزخانه قرار دهید

  پس از وقوع زلزله چه باید کرد؟

  :اگر در داخل ساختمان هستید -الف

  .آرامش خود را حفظ، و دیگران را نیز به آرامش دعوت کنید - 1

 .هاي احتمالی، آماده باشیدبراي مقابله با خطرهاي ناشی از پس لرزه - 2

اگـر شـیر گـاز شکسـته شـده      . سوزي، جریان برق را قطع کنید و شیر گاز را ببندیـد براي پیشگیري از وقوع آتش - 3

 .پذیر نیست، به سرعت محل را ترك کنیدمکاناست و بستن آن ا

در صورتی کـه جریـان آب   . ها جریان دارد، چندین ظرف آب ذخیره کنید و شیر را ببندیداگر آب هنوز در لوله - 4

 .هاي یخ درون یخجال و منبع آب استفاده کنیدبراي تهیه آب ضروري، از قالب. قطع شده باشد

 .ود، از روشن کردن کبریت، فندك، سیگار و چراغ خودداري کنیدشدر محلهایی که بوي گاز استشمام می - 5

اگر آتش سوزي در داخل ساختمان رخ داده است، براي جلوگیري از سرایت آن به سایر منـاطق، فـوراً آتـش را     - 6

 .اگر آتش سوزي تا حد زیادي گسترش یافته است، محل را ترك کنید. مهار کنید

 .حرکت ندهید، مگر آنکه خطر خفگی آنها را تهدید کنداند افرادي را که به شدت مجروح شده - 7

 .اند، حرکت ندهید، مگر آنکه خطر خفگی آنها را تهدي کندافرادي را که به شدت مجروح شده - 8

 .ها مطلع شویدرادیوي خود را روشن بگذارید تا از آخرین اخبار و دستورالعمل - 9

انـد، امکـان   ن تلفن، به کسانی که از حادثـه نجـات یافتـه   از تلفن، جز در مواقع ضروري استفاده نکنید، اشغال نبود - 10

 .دهد تا با شما تماس بگیرند و شما را راهنمایی کنندمی

 .اند، خوداري کنیدهاي شکسته قرار گرفتهاز مصرف مواد خوراکی آلوده و یا موادي که در معرض شیشه - 11

 .هاي غیر ظاهري مطلع شویدمنزل را بازدید کنید تا از خرابی - 12

بوي گاز به مشامتا رسید، کلید برق را نزنید و از وسایل برقی بـه هـیچ وجـه اسـتفاده نکنیـد، بـه سـرعت شـیر          اگر - 13

 .ها را باز کنیداصلی گاز را ببندید و در صورت امکان درها و پنجره

االمکان از چـراغ قـوه   سوزي هستند، حتیهاي نشت گاز و نقاطی که در معرض خطر آتشبراي پیدا کردن مکان - 14

 .استفاده کنید
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هاي اولیه بعد از سانحه، از غذاهاي کنسرو استفاده و از روشن کردن وسایل پخت و پـز غـذا خـوداري    در ساعت - 15

در صورت ضرورت به کارگیري این وسایل، سعی کنید از اجاق پیک نیکی و یا منقل ذغالی در خـارج از  . کنید

 .خانه استفاده کنید

 .ضروري، با احتیاط باز کنید و مواظب سقوط اشیاء باشید ها را در مواقعدرب کمدها و قفسه - 16

 .از شایعه پراکنی جداً پرهیز کنید - 17

  :خارج از ساختمان هستید اگر -ب

  .ها بپرهیزید و مسیرها را براي عبور و مرور وسایل نقلیه امدادي، باز بگذاریداز تجمع در خیابان - 1

 .هاي تخریب شده خودداري کنیدمانبه دیدن مناطق اطراف نروید و از نزدیک شدن به ساخت - 2

 .هاي برق دست نزنیدها و کابلبه سیم - 3

 .با امدادگران و نیروهاي انتظامی در امر کمک رسانی همکاري کنید ولی مانع و مزاحم فعالیت آنها نشوید - 4

د یا از آنهـا  توانند به شما کمک کنند با والدین و مربیان خود صحبت کنیبعد از وقوع زمین لرزه، افراد زیادي می - 5

 .کند، با مددکاران هالل احمر، صحبت کنندبخواهید درباره چیزهایی که شما را ناراحت می

 .بعد از زمین لرزه، از ناحیه تخریب شده دور شوید تا آن ناحیه پاکسازي شود - 6

 .هاي بعدي، نگهداري کنیدتجهیزات کمکی را براي احتمال وقوع زمین لرزه - 7

 .ادثه، از خودروي شخصی استفاده نکنیدسعی کنید تا سه روز از ح - 8

 

  نکاتی در باره آتش سوزي

هـا را در کـام خـود     یابند و درختـان و خانـه   گردند و به سرعت گسترش می هاي وسیع اغلب به آرامی آغاز می سوزي آتش

. به حـداقل رسـانید   تواند با پیش آگاهی در زمینه حریق از بروز آن پیشگیري نمود یا خسارات ناشی از آن را می. کشند می

حریـق  ..... و امکـان  ) مانند مناطق شمالی ایـران (اند  هاي متعدد پراکنده شده در مناطقی که به صورت غیرمتمرکز ساختمان

در اکثـر منـاطق شـمالی کشـور ایـران، منـازل ویالیـی در دامنـه         . باشـد  تر می باشد رعایت نکات زیر الزامی در آنها زیاد می

یکـی از  . باشـد  وطنـان مـی   و بهار میزبان تعداد بسـیاري از هـم    هاي تابستان خصوص در فصل ت که بهاس  طبیعت ساخته شده

این متن نکات کوتاهی را در مـورد ایمنـی   . باشد کند، خطر حریق می مسائل و حوادثی که در این منازل افراد را تهدید می

  .گردند حریق این منازل براي شما آشکار می

هاي گریز از حریـق را پیـدا کـرده و بـراي شـرایط بحرانـی        ا خانواده خود هماهنگ نموده، بهترین راهقبل از بروز حریق، ب

  .ریزي نمایید برنامه

  :توان پیمود به صورت خالصه عبارتند از هایی که در این رابطه می سلسله گام

نـان بخواهیـد کـه قـوانین     نشانی، بهداشت یـا اداره جنگلبـانی تمـاس بگیریـد و از آ     روابط عمومی با سازمان آتش - 1

  .مرتبط براي بروز شرایط حریق را در اختیار شما قرار دهند

سوزي وسـیع امکـان دسترسـی بـه مکـان سـکونت شـما را         اطمینان حاصل نمایید که وسایل نقلیه در شرایط آتش - 2

 .براي اطفاء حریق یا تخلیه اضطراري دارند
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ه و آدرس دقیق از منزل و محل سـکونت خـود را بـه خـاطر     سازي نمود کلیه مسیرهاي منتهی به خانه خود را پاك - 3

 .بهتر است که درب ورودي منازل اسامی و آدرس شما نوشته شده باشد. داشته باشید

تواند یـک در یـک    کلیه موارد خطرساز و خطرناك را که در منزل یا نزدیکی محل سکونت شما قرار دارد و می - 4

 .نشانی محدوده مربوطه اطالع دهید تشبراي محدوده زندگی شما باشد به سازمان آ

......... زا را در کبریـت و وسـایل آتـش   . به کودکان خود بیاموزید که چگونه خود را در برابر حریق حفـظ نماینـد   - 5

 .نشانی را به آنان بیاموزید آنان قرار داده و تلفن اورژانس آتش

در ایـن زمینـه   . اي مشـخص داشـته باشـید    مـه براي خروج از منزل، محله و منطقه خود در شـرایط بـروز حریـق برنا    - 6

براي این خـروج بایـد آلترناتیوهـاي مختلـف را در ذهـن داشـته       . هاي آماده شده استفاده نمایید توانید از برنامه می

 )خروج سواره یا پیاده. (باشید

ابـل حریـق بـه    سازي محله زندگی در مق با همسایگان و افراد محلیه خود در مورد بروز حریق و بروشورهاي ایمن - 7

لیستی از افراد محلـه،  . برداري کنید گفتگو بپردازید و از مشارکت آنان از چیرگی بر خطرات احتمالی حریق بهره

هاي دسترسی سریع به آنان باید تهیه گردد تـا حـین و پـس از حریـق از      هاي هر یک و روش ها و مهارت تخصص

در نظـر داشـته باشـید    . بـرداري شـود   بازسازي حریق بهره هاي فنی، پزشکی و تخصصی آنان براي اطفاء و توانایی

سوزي بـه کودکـان، سـالمندان و معلـوالن واحـدهاي همسـایگی        توانند در شرایط آتش که چگونه همسایگان می

 .کمک نمایند

هاي وسیع در نظر داشته باشـید و متناسـب بـا حـداکثر      اندازي از ساختمان و خانۀ خود در شرایط بروز حریق چشم - 8

حریق محتمل در محدودة ساختمانی، بناي خود را با استفاده از مصالح و مواد مناسب و تا حد امکان عـایق   شدت

از پوشش گیاهی نیز براي جلوگیري و ممانعـت از گسـترش حریـق از درون محوطـه سـاختمان بـه       . حریق بسازید

 .بیرون یا برعکس بهره برید

اي باشد که بیشتر در اطفاء حریق یا محـدود نمـودن آن    ه گونهنوع مصالح و همچنین پوشش گیاهی محوطه باید ب

  .مؤثر باشد تا این که خود به عنوان یک عامل گسترش حریق عمل نماید

هـاي مسـکونی اسـتفاده نماییـد در      هاي خارجی ساختمان زا بر روي سقف و بدنه از مصالح ضد حریق و غیر آتش

  .سازي کنید هاي حریق آنها را ایمن توانید با استفاده از عایق می نمایید زا استفاده می صورتی که از مصالح آتش

ها و گیاهـان کوتـاه و خشـک     گیاهانی که چوبهاي سخت و محکم دارند در مقابل حریق مقاومت بیشتري از بوته

  .دارند

  .فوتی در اطراف ساختمان خود ایجاد نمایید 100الی  30یک حریم ایمنی 

و خار و خاشـاك در اطـراف سـاختمان عوامـل مسـتعدي بـراي بـروز حریـق         هاي کهنه  هاي خشک، چوب برگ

همچنـین  . سـازي کنیـد   بنابراین بهتر است که کلیه گیاهان قابل اشتعال را از اطراف ساختمان خود پـاك . باشند می

  .مواد قابل احتراق مذکور را نیز قبل از ساخت از زیر ساختمان تخلیه نمایید

سـازي   فوتی خـاك پـاك   15رار دهید و کلیه الوارهاي موجود در خاك را تا عمق فوت فاصله بین درختان ق 15

  .نمایید

  .هاي خشک را که روي بام و سقف ساختمان کشیده شده است قطع نمایید شاخه
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. انـد قطـع نمایـد    هاي درختـان را کـه بـر روي خطـوط بـرق قـرار گرفتـه        شرکت برق موظف است که کلیه شاخه

  .سازي نمایید ارهاي ساختمان را پاكهاي رونده روي دیو شاخه

  .ها را مرتباً کوتاه و تمیز نمایید چمن

  .تمیز نمایید وکی بی فوت را در اطراف تانک ذخیره سوخت و بار 10فضاي در حدود 

  . هاي دیگر را در مکان مناسب قرار دهید تا از محل سکونت شما دور شوند ها و زباله به طور مرتب روزنامه

ید روي سطل آب بریزید و محتویـات آن را پـس از سـرد    ریزدان را در یک سطل فلزي ب ه و آتشخاکستر شومین

  .هاي معدنی دفن کنید شدن درون خاك

ایـن مخـازن بایـد بـه دور از محـل اصـلی       . بنزین، مواد روغنی و دیگر مواد احتراق را در اماکن ایمـن نگهداریـد  

  .ساختمان قرار داشته باشند

  .فوتی باالترین نقطه ساختمان قرار گرفته باشد 100ل ارتفاع دودکش باید در حداق

  .ریزي کنید براي نیازهاي آبی خود برنامه

یک منبع آبی با ذخیره آب کافی در حول و حوش خانه خود شناسایی کنید و در نگهداري آن کوشا باشـید ایـن   

  .نشانی باشد شتواند یک چاه آب، استخر شنا، حوضچه کوچک، منبع آب یا شیر آت منبع می

هـاي مختلـف    یک شلنگ باغبانی با متراژ کافی داشته باشید که بتوان از منبع آب به تمامی نقاط ساختمان و بخش

  .موجود در ملک شما آب رسانید

فـوتی   50هاتان نصب کنند و یک خروجی آب بایـد در حـداقل    سمت از خانه 2هاي ضد یخ در حداقل  خروجی

  .ساختمان وجود داشته باشد

 .گردد داشته باشید یک ژنراتور برق گازوئیلی براي مواقعی که برق قطع می

  .کند زمانی که حریق وسیع شما را تهدید می

اگر این هشدار را دریافت کردید که در محدودة مورد تهدید حریق قرار داریـد بـه رادیـویی بـاطریی کـه داریـد       

  .هاي ارایه شده عمل نمایید العات و دستورالعملگوش کنید و هشدارهاي تخلیه را جدي گرفته و براساس اط

  :در این شرایط

  .ماشین خود را از درون گاراژ به محوطه پارکینگ برده و آن را در جهت مسیرهاي فرار قرار دهید

  .ها را باال بکشید ها را بسته و پنجره درب

اتوماتیک است آن را قطـع نمـوده و بـه     اگر درب گاراژ. هاي گاراژ را ببندید اما آنها را قفل نکنید پنجره و درب

  .حالت عادي باز گردانید

  اي براي این حیوانات در صـورت اجبـار بـه تخلیـه     از قبل برنامه. حیوانات اهلی خود را درون یک اتاق قرار دهید

  .مکان باید داشته باشید

  .کنیدبینی  یک مکان موقت در خانه دوستان یا اقوام در خارج از محدوده مورد خطر پیش

  .اگر به شما پیشنهاد تخلیه داده شد، سریعاً اقدام نمایید

بلنـد   هـاي بلنـد و بلوزهـاي آسـتین     هاي پشمی یا کتـانی، لبـاس   هاي محکم، لباس هاي محافظ بپوشید، کفش لباس

  .بپوشید و یک دستمال نازك براي حفاظت از صورت خود به همراه بردارید

  .بردارید کیت تدارکاتی حوادث خود را به همراه
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  .هاي منزل خود را قفل کنید درب

  

  .کنید کرده و به کدام جهت و مقصد حرکت می  تان را ترك به کسی بگویید که چه زمانی منزل

  .مواظب تغییرات سرعت و جهت دود و حریق باشید. یک مسیر به دور از خطر حریق انتخاب کنید

                              ***************************  

  


